
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

GRAD DELNICE 

GRADONAČELNIKOV STRUČNI KOLEGIJ 

KLASA: 023-07/17-01/02 

URBROJ: 2112-01-30-40-4-18-202 

Delnice, 30. rujna 2019. 

 

 

Z A P I S N I K 

s 202. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 30. rujna 2019. godine u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Ivica Knežević, gradonačelnik, Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, 

Gordana Piskač, pročelnica JUO, Đulio Jusufi, voditelj Odsjeka za financije i proračun, Indira Rački 

Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni 

sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Petar Hrg, direktor Turističkog ureda TZ Grada Delnica, 

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

Goran Štimac, GSC Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda gradonačelnika, Klaudija 

Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Iva Žagar, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje Goran Štimac. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

ĐULIO JUSUFI 

- Izrada financijskog izvještaja, završna kvartalna knjiženja. 

- Aktivnosti vezano uz poticanje poduzetništva 

- Rad na kapitalnim projektima – knjižnica i kočija. 

- Poslat će se zahtjev za reciklažno dvorište. 

- Izrada uputa proračunskim korisnicima za proračun 2020.-2022. 

- Izrada aneksa ugovora o djelu. 

- Ažuriranje Plana nabave. 

- Osiguranje od nezgode za Program „Zaželi“. 

- Obračun plaće, obračun za kuću „Rački“ i meteorološku stanicu. 

- Ažuriranje registra ugovora. 

- Obračun za stručno osposobljavanje. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Pričaonica priča, Kreativna radionica, Radijska emisija „Čitateljski kutak“. 

- Obrada knjiga, lijepljenje barkod naljepnica, revizija i otpis građe. 

- Obrada novih knjiga. 

- Kontrola računa i priprema za konačno izvješće za knjige za 2019. godinu. 

- Prijava na natječaj ministarstva za knjige. 

- Pripreme rebalansa i financijskog plana. 

- Obilježavanje Dječjeg tjedna i Mjeseca hrvatske knjige. 

- Priprema radionice Ivane Plechinger. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Rješenja u ponovnom postupku za komunalnu naknadu za Fracasso. 

- Čitanje presude Upravnog suda vezano za Ministarstvo državne imovine za komunalnu naknadu 

za V3, obveza iz 2014. godine. 

- Izvješće prema ministarstvu vezano uz reciklažno dvorište. 

- Očevid na terenu u pogonu u Brodu na Kupi radi žalbe. 

- Tehnički pregled za Lovačku ulicu. 



- Radovi na Knjižnici, kontrola i obilazak terena. 

- Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, spuštanje ivičnjaka. Dok se ne odrade hitne 

intervencije obustavljena je kontrola građevinskih knjiga. 

- Rad na registru nekretnina. 

- Otvaranje ponuda za otkup stana u Lujzisnkoj i stanova u Radničkoj ulici. 

- Otvaranje ponuda za nadstrešnice za autobusna stajališta. 

- Komunalni doprinos, potvrde na glavne projekte i posebni uvjeti gradnje. 

- Aktivnosti vezane uz ovrhe za firme i za privatne osobe. 

- Izmjere i izdavanje novih rješenja za komunalnu naknadu. 

- Podaci za kuće za odmor. 

- Prometno redarstvo. 

- Sječa raslinja uz cestu prema Zagoliku. 

- Hrvatske željeznice maknule su pragove i očistile teren. Poslat će im se požurnica za rušenje 

objekta. 

- Popis azbesta. 

- Nalozi za popravak javne rasvjete 

- Zatražena je ponuda za javnu rasvjetu u podvožnjaku u Lučicama. Došli smo sa stupovima do 

pred podvožnjak, treba vidjeti kako bi se to riješilo.  

- Gradonačelnik je zatražio da se pošalje upit Hrvatskim šumama što se događa sa cestom 

Biljevina jer su skinuli tu stavku iz proračuna te je pitanje kako radove misle platiti i provesti. 

 

PETAR HRG 

- Završit će se izvještaj o financiranju projekata i programa organiziranog civilnog društva prema 

vladinom uredu. 

- Inventura suvenirnice. 

- Kontaktirati planirane izvođače u adventu. 

- Izvršavanje obveza prema „Rijeka 2020“. 

- Priprema za izradu financijskog plana. 

- Priprema sjednice Turističkog vijeća. 

 

KARMELA RAČKI 

- Radionica u Brodu na Kupi počinje 1. listopada, upisano je 4. djece. 

- Skupine „Krijesnice“ i „Maze“ odlaze u Domsku vilu „Vinka“ povodom Međunarodnog dana 

starijih osoba. To je ujedno i početak Tjedna djeteta. 

- Održat će se mjesečno Odgojiteljsko vijeće na kojem se planiraju aktivnosti za tekući mjesec. 

- Ukoliko bude interesa organizirat će se rano učenje engleskog jezika za djecu od 4 godine 

nadalje. 

- Prisustvovanje Skupu ravnatelja PGŽ u Opatiji. 

- Povodom Tjedna djeteta na Trgu 138. brigade djeca će pustiti u zrak balone s porukama koje 

djeca Hlojkice šalju svijetu. 

- S logopedom je dogovoren dolazak petkom u vrtić. Radi se opservacija djece kod koje su 

odgojitelji uočili logopedske probleme. Ukoliko bude potrebno djeca moraju u Karlovac ili 

Ogulin radi logopedske rehabilitacije. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija nije bilo, jedino je u petak kamion zapeo ispod podvožnjaka te mu je iscurilo ulje. 

- U subotu proslava vatrogasne zajednice Čabra u Plešcima. 

- Glavni vatrogasni zapovjednik iz Slovenije je bio, ostali učesnici iz Čavla i Delnica. 

- Prisutni na Riječkim vatrama – vatrogasno takmičenje. 

- Nastava i vježbe na temu gašenje viših objekata, upotreba visokog tlaka te armature za visoki 

tlak te vježbe s kukačama. 

- Sanacija dimnjaka. 

- Košnja trave. 

- Izrada rasporeda nastave i praktičnih vježbi za listopad. 

- Izrada elaborata za vježbu Civilne zaštite. 



- Financijski plan sa računovodstvom oko rebalansa. 

- U srijedu sastanak na autocesti radi vježbe. 

- Web stranica trenutno ne radi. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- Kontakt s agronomkom iz „Kantride“ vezano za daljnje radove i način poravnavanja stadiona. 

- Demontaža i čišćenje tenis terena i spremanje za zimu. 

- Čišćenje okoliša kuglane, boćališta, košarkaškog igrališta, tribine nogometnog stadiona. 

- Poslovi održavanja. 

- Danas ujutro je rampa bila dignuta iako smo ju u petak spustili. Po travnatom terenu se vidi da 

je bila divlja vožnja automobilima. Rampa je odmah spuštena.  

 

GORDANA PISKAČ 

- Radovi na Knjižnici su u tijeku, redovni tjedni dogovori, obilazak i rješavanja problema. 

- Prema Hrvatskim vodama poslan je prijedlog radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda za 

2020. godinu. 

- Prema ŽUC-u je poslan prijedlog radova na cestama u njihovoj ingerenciji. 

- Tehnički pregled Lovačke ulice. 

- Ministarstvu državne imovine poslat će se popis nekretnina za koje RH plaća komunalnu 

naknadu. Poslat će se i zahtjev za dodjelu zemljišta i nekretnina u vlasništvu RH za koje postoji 

opravdanje zašto to tražimo. 

- Održat će se sastanak u Hrvatskim vodama vezano za sufinanciranje projekta „pješački-

Konzum“. 

- Održat će se sastanak s Hrvatskim vodama na temu Švicarske darovnice. 

- Potrebno je definirati ugovor za Interpretacijski centar u Crnom Lugu. 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Izradit će se očitovanje prema odvjetničkom uredu vezano uz civilnu diobu kuće u Lešnici gdje 

je Grad suvlasnik u ¼.  

- Izrada brisovnog očitovanja. 

- Rješenja o rasporedu na radnom mjestu sukladno zadnjim izmjenama Sistematizacije. 

- Pregled računa koji su pristigli iz odvjetničkog ureda. 

- Izrada zapisnika nakon održane sjednice Upravnog vijeća JVP. 

- Priprema natječaja za izdavaštvo. 

- Priprema se sjednica za godišnju vježbu Civilne zaštite, usuglašavaju se popisi članova 

postrojbe Civilne zaštite jer neki ne sudjeluju, izradit će se nova odluka o imenovanju 

povjerenika s obzirom na održane izbore za mjesne odbore jer su povjerenici predsjednici MO. 

- Izrada aneksa vezano za osobu u programu „Zaželi“. 

 

 

Dovršeno u 8,25 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar      Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

 

 


