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Z A P I S N I K 

sa 140. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 4. veljače 2019. u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Ivica Knežević, gradonačelnik, 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, Tania 

Mulc, pedagogica 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, Karmela Rački umjesto koje sjednici prisustvuje Tania Mulc, Alen 

Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac, Iva Žagar, Petar Hrg. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Završen je i dostavljen prijedlog materijala za javne radove za 10 osoba na 6 mjeseci, slijedi 

potpisivanje dokumentacije i suradnja s HZZZ. 

- Poduzete su aktivnosti koje se odnose na dokumente vezane uz plan i procjenu zaštite od požara, 

u tijeku je dogovaranje sastanka s Vatrogasnom zajednicom. 

- Pročišćeni tekst Statuta će se izraditi. 

- Ažurirat će se spisak Roma u Akcijskom planu za Rome i prikupljati zamolbe za javne potrebe. 

- U Narodne novine poslat će se natječaj za zamjenika zapovjednika, objavit će se i na stranicama 

Grada Delnica i JVP, možda i na besplatnim portalima. 

- Rješenja za imovinsko pravne odnose u Crnom Lugu. 

- Izrada brisovnog očitovanja za potrebe Odsjeka za financije i proračun. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Zaprimljen je zahtjev pravobranitelja za osobe s invaliditetom za parkiranje, traže poduzimanje 

mjera i izvješće o poduzetim mjerama. 

- Održat će se sastanak s HC, HEP i svim javno pravnim tijelima vezano uz radove koji će se 

odvijati na cesti Brod na Kupi – Delnice. 

- Rad na doradi evidencije komunalne infrastrukture. 

- Kontakt s direktorom Komunalca za izradu izvješća po osnovi Plana gospodarenja otpadom s 

obzirom da je izrađivač odluke nudio i izradu tih izvješća. Treba dostaviti izrađivaču podatke 

od strane Komunalca i ići na sljedeće Gradsko vijeće. 

- Priprema dokumentacije za javnu nabavu za Reciklažno dvorište. 

- Povjerenstvo za praćenje trošenja sredstava J. Majnarich trebalo bi od gospodina Smiljanića 

zatražiti sredstva koja nedostaju za Knjižnicu. Gradonačelnik navodi da su članovi Povjerenstva 

podnijeli ostavke ali da će se taj problem iskomunicirati direktno.  

 

 

 

 

 



GORAN ŠTIMAC 

- U dvorani je završio malonogometni turnir „Tin Grgurić“, zatim slijedi generalno čišćenje 

bazena i bazenskog korita, čišćenje dvorane i okoliša dvorane. 

- Narudžba lož ulja za Kuglanu. 

- Odgođena je utakmica u subotu zbog jakog vjetra. 

- Nastavak s redovnim aktivnostima i čišćenjem okoliša oko objekata. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija na saniranju krovišta na Staračkom domu „Vila Vinka“. 

- Teorijska nastava na temu uređaja za mjerenje koncentracije plinova i para te opasnosti pri 

gašenju i mjere zaštite. 

- Auto platforma nije kako treba te ponovno mora na popravak. 

- Radovi na održavanju kamiona, zamjena odvlaživača. 

- Kamion je poslan na servis.  

- Sutra dolazi serviser za kompresor za punjenje izolacionih boca. 

- Danas ide natječaj za zamjenika zapovjednika. 

- Poslovi s računovodstvom. 

 

TANIA MULC 

- Pripreme za priredbu. 

- Zbog bolesti, smanjen je broj djelatnika i djece u Vrtiću i Jaslicama. 

- Individualni rad s predškolcima. 

- Savjetodavni rad s roditeljima zbog uključivanja djece specijalistima. 

- Sastanak s logopedicom je održan, nova djeca su uključena na dijagnostiku. 

- Rad s računovodstvom. 

- Sutra će se održat Odgajateljsko vijeće. 

- U petak je skup ravnatelja u Crikvenici. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Rad na Registru nekretnina i popis imovine. 

- Izdaju se rješenja za komunalni doprinos i naknade za nezakonito izgrađene zgrade. 

- Potvrde i uvjeti gradnje. 

- Dogovor oko interpolacije odnosno dodatka lampi u Lovačkoj ulici, Razlogama i Polanama. 

- Dogovor oko rješenja za komunalnu naknadu s Info projektom. 

- Na upit gradonačelnika što je s javnom rasvjetom u parku odgovara da u parku po noći nitko ne 

boravi, nije stambeno naselje ili prometni dio naselja. Osvjetljena je lokacija uz klizalište kao i 

svaka staza. Ukoliko je potrebno mogu se dodati dodatne lampe. Gradonačelnik navodi da je 

bolje, stupove koji nemaju rasvjetno tijelo, maknuti.  

- Gradonačelnik je zatražio da se evidentira šteta koju je prouzročila ralica na uglu Sajmišne ulice 

i Matice hrvatske. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Obrada američke književnosti. 

- Djelomična revizija i otpis. 

- Godišnji plan i Program rada bit će gotov ovaj tjedan, usklađujemo se za  „Noć knjige“, „Tjedan 

dobre dječje knjige“ i „Mjesec knjige“. 

- 7 učenika sudjeluje u izradi slikovnica  na literarno likovnom natječaju „Moja prva knjiga“. 

- Održana je Pričaonica priča i Kreativna radionica. 

- Statistika za izradu izvješća. 

- Aktivnosti vezane oko novih usluga za korisnike s posebnim potrebama. 

- Pripreme za prijave na natječaj Grada za javne potrebe i izdavaštvo. 

 

 

 

 



ĐULIO JUSUFI 

- U roku od 8 dana proračunski korisnici moraju objavit financijske izvještaje na Web stranicama.  

- Nastavlja se popis imovine. 

- Priprema za financijska izvješća, rok je 15.2. 

- Minus po računu – popratna dokumentacija za Erste banku. 

- Poreznoj upravi poslat će se odluka Gradskog vijeća o paušalnom oporezivanju. 

- Ovršni prijedlozi bi trebali biti predani javno bilježničkom uredu. 

- Provjeriti će se nabava i ugradnja GPS za vozila zimske službe. 

- Poslani su IOS obrasci sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu.  

- Usklađenja na kraju godine. 

- Aktivnosti uz projekte  Knjižnica i Reciklažno dvorište. 

 

 

Dovršeno u 8,20 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika       Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 


