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Z A P I S N I K 

sa 160. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 15. travnja 2019. godine u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Ivica Knežević, Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, 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, Karmela Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, 

Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, Martina Petranović, službenica 

Ureda gradonačelnika, Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Nikolina Ćuić Muhvić umjesto koje sjednici prisustvuje Martina Petranović, Alen 

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

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

MARTINA PETRANOVIĆ 

- Izrada zapisnika i odluka o odabiru nakon otvaranja ponuda na natječaj za prodaju zemljišta. 

- Izrada prijedloga za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP. 

- Podnošenje prijedloga za pokretanje ispravnih postupaka. 

- Do danas traje savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za Nacrt prijedloga Odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Hlojkica, slijedi izrada izvješća sa 

savjetovanja koje će se poslati vijećnicima. 

- Nastavak rada na materijalu za izbore za mjesne odbore. 

- Aktivnosti vezane uz javne radove, očekujemo odobrenje HZZZ. 

- Izrađeno je usklađivanje Statuta Narodne knjižnice i čitaonice sa zakonom, potrebno je 

dogovoriti s predsjednikom Gradskog vijeća hoće li ovo biti dopuna dnevnog reda sjednice. 

- Čeka se potpis Ugovora za izradu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, nakon čega slijedi izrada istoga. 

- Nakon sjednice Socijalnog vijeća izradit će se rješenja i dopisi. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Odradit će se sjednica Gradskog vijeća. 

- Održat će se sastanak na temu prekomjerne upotrebe cesta u Lučicama. 

- Poziv za uvid u projektnu dokumentaciju za izgradnju trafostanice kod kogeneracije „Jela“. 

- Popunjavanje upitnika za praćenje kvalitete zraka od Ministarstva zaštite okoliša. 

- Suradnja s projektantom vezano za pristup pješaka do Konzuma. 

- Suradnja s projektantom vezano za pristupnu cestu do PZ K1. 

- U postupku je ishođenje građevne dozvole za sanaciju odlagališta Sović Laz. 

- Izvršit će se prijava na natječaj PGŽ za sufinanciranje projektne dokumentacije. 

- Ovaj tjedan izvođač bi trebao sanirati rupe i uništene ivičnjake nakon zimske službe. 

- Završen je stečaj nad „Azelia“ d.o.o., novi vlasnik je HIS d.o.o.. S obzirom na dojave pročelnici 

i gradonačelniku obratit će se pozornost na njegove namjere s tim prostorom. 

 

 

 



GORAN ŠTIMAC 

- Čišćenje prilaznih puteva od smeća i rizle. 

- Održavanje teniskog terena. 

- Priprema nogometnog stadiona i kuglane za predstojeća natjecanja. 

- Popravak sanitarnih prostorija u Domu sportova. 

- Redovno održavanje objekata. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija na gašenju požara dimnjaka u Školskoj ulici. 

- Nastava na temu gašenja dijela objekta bazirano na podrumske prostorije, primjena sredstava i 

taktički nastup. 

- Izvršit će se tehnički pregled kamiona. 

- Radovi na reparaciji prikolice. 

- Nabavljeno je računalo za uvođenje vatrogasnih intervencija. 

- Kontakt s budućim zamjenikom radi nabave osobne zaštitne odjeće. 

- Popis dotrajale opreme koju je potrebno zamijeniti. 

- Računovodstveni poslovi, plaće. 

 

KARMELA RAČKI 

- Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj za pedagoga pripravnika i odgojitelje. 

- Planirana je akcija prikupljanja plastičnih čepova. 

- Testiranje djece školskih obveznika. 

- Tijekom proljetnih praznika očekuje se u Vrtiću manji broj djece. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Kompletirat će se sve žalbe i tužbe koje se odnose na komunalnu naknadu za MORH i 

Ministarstvo državne imovine i napraviti očitovanja. 

- Dogovor i pripreme za sastanak za prekomjerno opterećenje cesta s korisnikom Kamenoloma. 

- Zbog neovlašteno deponiranog otpada na željezničkoj stanici očitovao se ŽUC koji od HŽ traži 

da otpad uklone. Očitovanje HŽ još očekujemo. 

- Komunalna naknada – izmjena rješenja i izdavanje novih rješenja. 

- Prometno redarstvo, rad na terenu i izrada obveznih prekršajnih naloga. 

- HT očitovanje za e-punionicu. 

- Zahtjev DVD za korištenje i uređenje prostorija u Crnom Lugu. 

- Rješavanje zahtjeva za održavanje objekata i poslovnih prostora te zahtjeva za korištenje javnih 

površina. 

- Izrada zapisnika i traženje podataka od MUP-a za štetu nastalu na stupu javne rasvjete. 

- Izvršen je popravak javne rasvjete. 

- Kontrola i ovjera građevinskih knjiga za održavanje nerazvrstanih cesta, a odnosi se na 

makadam ceste. 

- Kontakt s izrađivačem izvješća o stanju u prostoru. 

- Kontaktiranje projektanta vezano za retenciju u P. Krešimira IV. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Radijska emisija, pričaonica priča i kreativna radionica. 

- Upitnik o fiskalnoj odgovornosti odnosno otklanjanju nepravilnosti. 

- Popis imovine s računovodstvom. 

- Dogovara se susret s Ingrid Divković za „Dodir riječi“ i Lukom Premerom za srednjoškolce. 

- Dogovor za „Noć knjige“ za OŠ i SŠ. 

- Nabavka klasika. 

- Rješavanje informacijskih upita korisnika. 

- Obrada američke književnosti. 

- Odlazak na sastanak u Rijeku glede edukacija za građane. 

- Uređivanje izloga u duhu Uskrsa. 

- Prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća. 



ĐULIO JUSUFI 

- Izrada kriterija i programa za poticanje poduzetništva. 

- Godišnje izvršenje proračuna. 

- Ovjere računa po odsjecima, plaćanje tekućih računa. 

- Pregled i ocjene ponuda, JOPPD obrazac, obračun za Gradsko vijeće, odbore i stipendije. 

- Aktivnosti vezane uz projekt WIFI for EU. 

 

 

 

Dovršeno u 8,20 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar      Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 

 


