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                   REPUBLIKA HRVATSKA    
     PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA             

                   GRAD DELNICE 
Odbor za gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i turizam 

KLASA: 023-07/21-01/07 
URBROJ: 2170-6-50-5-22-02 
Delnice, 27. siječnja 2022. godine 
 
 
Na temelju članka 26. Odluku o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada 
Delnica (SN PGŽ br 26/13, SN GD 5/17, 9/19 i 6/21) Odbor za gospodarstvo, obrtništvo, 
poduzetništvo i turizam podnosi Gradskom vijeću Grada Delnica 
 

IZVJEŠĆE O RADU  
ODBORA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU 
 

Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 10. lipnja 2021. godine osnovalo je Odbor 
za gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo u turizam u sljedećem sastavu: 

- Igor Pleše, predsjednik Odbora; 
- Barbara Gašparac Macan, podpredsjednica Odbora, 
- Damir Rajčić, član Odbora, 
- Renata Tomac, članica Odbora i 
- Sanjin Radunović, član Odbora 

Sukladno nadležnostima propisanim člankom 53. Statuta Grada Delnica, člankom 7. Odluke o 
utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica i člankom 27. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Delnica, u 2021. godini Odbor je održao jednu sjednicu i to 29. prosinca 
2021. godine na kojoj su bila nazočna 4 od 5 članova Odbora.  
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U nastavku prilažemo zapisnik sa 1. sjednice Odbora: 

 

KLASA: 023-07/21-01/07 
URBROJ: 2170-6-50-5-22-01 
Delnice, 02.01.2022. 

 
ZAPISNIK S 1. SJEDNICE  

ODBORA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM 
održane 29.12.2021. u 17 sati 

 
Dnevni red 

1. Usvajanje dnevnog reda 1. sjednice Odbora 
2. Predstavljanje članova 
3. Područje rada 
4. Izrada plana i programa 
5. Razmatranje materijala za sjednicu Gradskog vijeća 
6. Razno 

 
 Nazočni članovi: Renata Tomac, Sanjin Radunović, Damir Rajčić, Igor Pleše 
 Ispričani članovi: Barbara Gašparac Macan 
 Uvodne i pozdravne riječi predsjedavajućeg. 
  

Rasprava prema dnevnom redu: 
 

 Ad.1. - Usvajanje dnevnog reda 1. sjednice Odbora 
 Predsjedavajući daje na glasanje točku. 
 Otvaranje rasprave, nitko se ne javlja za raspravu. 
 Zaključivanje rasprave. 
 S 4 glasa ZA i 0 protiv dnevni red je usvojen. 
 
 Ad.2. - Predstavljanje članova 
 Predsjedavajući moli članove Odbora da se ukratko predstave prisutnima. 
 Članovi Odbora se ukratko predstavljaju. 
  
 Ad.3. – Područje rada 
 Predsjedavajući daje prisutnim članovima Odbora osnovne informacije o području rada 
odbora. Djelokrug rada Odbora iznimno je opsežan, te obuhvaća gospodarstvo, obrtništvo, 
poduzetništvo i turizam. U proteklom sazivu Gradskog vijeća ovaj Odbor se nije ni konstituirao, 
rad će u ovom sazivu biti drugačiji. Planiramo nizom aktivnosti pomoći u radu Gradskog vijeća. 
 Članica Odbora Renata Tomac pohvaljuje sazivanje sjednice, nada se uspješnom radu 
u narednom razdoblju. 
 Član Odbora Damir Rajčić ističe kako je plan naći se najmanje jednom mjesečno i 
raspraviti aktualne teme. 
 Član Odbora Sanjin Radunović također iskazuje zadovoljstvo što su se članovi okupili. 
Ističe kako već ima neke radne materijale koji mogu pomoći u aktivnostima Odbora. 
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 Ad.4. – Izrada Plana i programa 
 Predsjedavajući čita prijedlog Plana i programa rada Odbora. Isti će elektronskom 
poštom poslati svim članovima Odbora kako bi ga oni mogli nadopuniti svojim prijedlozima 
prije iduće sjednice Odbora. Dokument je napravljen po uzoru na Plan i program rada 
prethodnog saziva Odbora uz određene nadopune. Prisutni su suglasni s prijedlogom. 
 
 Ad.5. – Razmatranje materijala za sjednicu Gradskog vijeća 
 Predsjedavajući obavještava prisutne kako se u četvrtak 30.12.2021. održava sjednica 
Gradskog vijeća s jednom točkom dnevnog reda, izmjena Prostornog plana Grada za 2021. 
godinu. Posljednje značajnije izmjene napravljene su 2013. godine, te je krajnje vrijeme da se 
napravi novi Prostorni plan. Jedina eventualna točka prijepora može biti prijedlog ponovnog 
pokretanja kamenoloma uz prometnicu prema Petehovcu. 

Tema je osobito značajna za ovaj Odbor, pa moli mišljenje prisutnih i otvara raspravu. 
 Renata Tomac ističe kako je potrebno poticati poduzetništvo i razvoj Grada, te predlaže 
kako se izmjene prihvate. S njom su suglasni i članovi Odbora Sanjin Radunović i Damir Rajčić. 
Nakon kraće rasprave Odbor s 4 glasova ZA i 0 PROTIV predlaže Gradskom vijeću prihvaćanje 
drugih izmjena prostornog plana Grada Delnica. 
 
 Ad.6. – Razno 
 Pod točkom raznom nije bilo prijava za raspravu. 
 
 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati.  
 

 
 

PREDSJEDNIK 
Igor Pleše, dipl. iur. 

 


