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Z A P I S N I K 

sa 181. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

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

 

 

Nazočni:  Ivica Knežević, 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, Iva Žagar, 

direktorica KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o., Petar Hrg, direktor Turističkog ureda TZ Grada Delnica, 

Karmela Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Dražen Rački, zapovjednik JVP Delnice, 

Goran Štimac, GSC Delnice, Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Katarina Mihelčić, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac, 

Đulio Jusufi umjesto kojeg sjednici prisustvuje Zrinka Ružić, Nikolina Ćuić Muhvić. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

ZRINKA RUŽIĆ 

- Pripreme za polugodišnji financijski izvještaj, završavanje aktivnosti u programima, likvidatura, 

usklađenje s proračunskim korisnicima. 

- Izradit će se kvartalno izvješće o zaduženju prema Ministarstvu financija. 

- Komunikacija s Info Projektom vezano uz elektronske račune. 

- Izrada JOPPD obrasca za lipanj, obračun i isplata plaće za Program „Zaželi“ i javne radove, 

prosljeđivanje sredstava za rad proračunskih korisnika, osiguranje od nezgode. 

- Prijava ceste Biljevina Fondu za Gorski kotar. 

- Javna nabava za promidžbu i vidljivost za projekt reciklažnog dvorišta. 

- Natječaj za dječje igralište u Parku kralja Tomislava otvara LAG. 

- Prijava programa poticanja i razvoja poduzetništva. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Ovaj tjedan snimit će se dvije radijske emisije. 

- Revizija i otpis na dječjem odjelu. 

- Korisnički prošireni zahtjevi za stručnom literaturom. 

- Zaštita građe – lijepljenje knjiga koje su za uporabu, potrebuju brigu i pažnju. 

- Izrada financijskog izvješća. 

- Kontrola popisa imovine i njene vrijednosti. 

- Polugodišnje izvješće o radu prema ministarstvu, izvješće o prikupljenom otkupu iz ove godine. 

- Obrada knjiga, lijepljenje barkod naljepnica. 

- Kontakti s korisnicima. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Dogovor s HT da u Turkima postave kontejner u kojeg bi spremili opremu. 

- Izvješće o javnoj raspravi za širokopojasni Internet. 

- Jednostavna nabava za urbanu opremu po natječaju PGŽ. 

- Ugovor za Erikson za širokopojasni Internet. 

- Ugovor s HT za e-punionicu. 

- Ovjera računa KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o. 



- Zahtjev za Radničku 6 za uporabnu dozvolu. 

- Ispravak Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. 

- Rješenja za komunalni doprinos, naknade za nezakonito izgrađene zgrade, potvrde na glavne 

projekte. 

- Obilazak po prijavi za onečišćenu okućnicu. 

- Obilazak s „Risnjak – Delnice“ lokacija i popis lokacija divljih deponija. 

- Prometno redarstvo. 

- Popis kvarova na uličnoj rasvjeti i dogovori oko nabave, popravka stupova javne rasvjete. 

- Nova rješenja za komunalnu naknadu. 

- Procjena automobila Toyota Rav za prodaju. 

- Obilasci gradilišta i dogovori oko radova na održavanju. 

 

IVA ŽAGAR 

- Izrada faktura za usluge. 

- Poduzet će se aktivnosti uz rješavanje prijava pristiglih na natječaj za komunalnog radnika. 

- Priprema dokumentacije za raspisivanje natječaja za zapošljavanje domara i komunalnog 

radnika. 

- Provodit će se aktivnosti uz izdavanje i zaprimanje e-računa. 

- Zamolbe za ponude za izradu staza na groblju. 

- Pražnjenje kanti za smeće. 

- Održavanje čistoće površina. 

- Košnja površina, održavanje cvjetnjaka. 

- Dežurstvo za manifestaciju „Tragom goranske starine“ i DIM u sjenici. 

- Preseljenje stvari gospođe Alke Baal iz Doma HV. 

 

PETAR HRG 

- Aktivnosti vezane uz manifestaciju „Tragom goranske starine“. 

- Završit će se i poslati info pripremna tablica prema HTZ i Horvat konzaltingu. 

- Dostavit će se mišljenje o novom Pravilniku koji utvrđuje visinu boravišne pristojbe. Na 

Turističkom vijeću i Skupštini dogovoreno je da se predloži najmanji iznos. 

 

KARMELA RAČKI 

- Popis imovine, polugodišnje financijsko izvješće. 

- Rad na Kućnom redu i Statutu. 

- Ravnateljica je zamjena u grupi radi bolovanja jedne odgajateljice. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Nije bilo intervencija. 

- Nastava s vozilima za tehničke intervencije i armaturama za dobivanje pjene. 

- Košnja trave u Grabnju. 

- Ispitivanje cijevi. 

- Rad na Pravilniku, satnice za plaću. 

- Razgovor s županijskim zapovjednikom i predstavljanje zamjenika. 

- Narudžba za 7 pari čizama. 

- Koriste se godišnji odmori. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- Nakon sastanka u petak na stadionu danas stiže agronom sa stadiona Rujevica s pomoćnicima 

da se vidi što će biti sa sanacijom travnate podloge i koja je cijena. 

- Ispitivanje gromobranske instalacije na Domu sportova kao i hidrantske mreže. 

- Održavanje okoliša, objekata, košnja trave. 

- Vezano za pitanje gradonačelnika navodi da su sredstva za klimatizaciju Doma sportova 

odobrena i prebačena u Odjel za školstvo, sva pitanja vezana uz to treba riješiti s ravnateljem 

OŠ. 



- Na upit gradonačelnika je li istina da je došlo do promjena koncesionara u ugostiteljskim 

objektima, navodi da je objekt u Domu sportova dat u podnajam. Osnovna škola je vlasnik 

objekta Doma sportova i oni su odgovorni za najam. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Danas je sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Crni Lug, gospodinom Grubišićem, kako 

bi se pronašao prostor za MO. 

- Izradit će se odgovor Pučkom pravobranitelju vezano za priključke vode Romima u kupskoj 

dolini. 

- Obavijestit će se Srednja škola i HAK o iseljenju iz stare šumarske škole. 

- Pokretanje javne nabave za muzej – kreće savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, slijedi 

objava nabave za radove. 

- Tjedni sastanci vezano za radove na reciklažnom dvorištu i na Knjižnici. 

- Dogovor oko natječaja za izvedbu sadržaja u Interpretacijskom centru Crni Lug. 

- Obilazak stanovnika u Maloj Lešnici kako bi se vidjelo što ih tišti oko ceste i svih drugih 

problema u selu. 

 

 

Dovršeno u 8,20 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar      Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 


