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Z A P I S N I K 

sa 134. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 14. siječnja 2019. 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 Delnice, Davorka Grgurić, voditeljica Odsjeka za 

komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Karmela Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića  

„Hlojkica“ Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, Martina Petranović, službenica Ureda gradonačelnika, 

Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Dražen Rački, Iva Žagar, Petar Hrg, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje 

Goran Štimac, Nikolina Ćuić Muhvić umjesto koje sjednici prisustvuje Martina Petranović 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

MARTINA PETRANOVIĆ 

- Dovršetak izrade i dostava prvih izmjena i dopuna Odluke o plažama na području grada. 

- Dovršetak izrade izmjena Prijedloga Odluke vezane uz izbore mjesnih odbora. 

- U suradnji s kolegama donošenje pojedinačnih ovršnih akata. 

- Dovršetak Godišnjeg plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

- Završit će se Izvješće za PGŽ – podaci iz evidencije prava u sustavu socijalne skrbi. 

- Iščitati novi prijedlog Zakona o sustavu financiranja udruga za osobe s invaliditetom. 

- Prikupljat će se i obraditi materijali za Vijeće koji se šalju u petak. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Kontaktirat će se Komunalac vezano uz sporazum, a radi se o izradi katastra vodova odnosno 

oborinske odvodnje s obzirom da je posao rađen paralelno sa snimanjem fekalne kanalizacije. 

- U Zagrebu će se izvršiti otvaranje ponuda za „Švicarce“. 

- Ishođenje dokumentacije vezano za uporabnu dozvolu za Lovačku ulicu. Imamo problema s 

ishođenjem uvjerenja i atesta zbog problema s pritiskom u hidrantskoj mreži. 

- S Hrvatskim vodama održat će se sastanak na temu izgradnje proširenja mosta u Čednju. 

- Aktivnosti vezane uz popis imovine. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- Vikend je započeo Međunarodnim turnirom „Tin Grgurić“, posjećenost je bila vrlo dobra, danas 

slijedi generalno čišćenje. 

- Sanitarna inspekcija najavila je dolazak i pregled bazena. 

- Započeli smo s nabavkom robota za čišćenje bazenskog korita i bokova bazena. 

- U Kuglani će se provesti servis postrojenja i priprema za utakmicu. 

- Na klizalištu se osjeti pad posjećenosti što će se iskoristiti za popravak leda. 

- Krenut će se s popravkom plastike na skakaonicama. 

 

KARMELA RAČKI 

- Vrtić je posjetila Dajana Stjepanović, edukator rehabilitator od koje smo dobili važne 

informacije o radu s djecom s posebnim potrebama te načinu pristupa roditeljima. U narednim 



danima dogovorit ćemo sastanak s gospođom Jasnom Šverko, savjetnicom za predškolski odgoj 

i predstavnicom predškolskih ustanova kako bismo dobili smjernice zakonskih regulativa te 

uputu kako i što moramo poduzimati kada dobijemo dijete s posebnim potrebama, a roditelj 

odbija suradnju. 

- Ažurirat će se Web stranica. 

- Održat će se roditeljski sastanci po skupinama. 

- Radit će se na reorganizaciji rada s obzirom na odsustvo jedne djelatnice. 

- U utorak će se održati zajednički sastanak svih djelatnika. 

- Dvije djelatnice obavit će godišnji sanitarni pregled. 

- Na Web stranici i Radiju „Gorski kotar“ objavljen je natječaj za upis djece u program male 

škole. 

- Povodom obljetnice 20 godina Vrtića priredit će se priredba, datum će se naknadno dogovoriti. 

- Popravljena je ograda prema novom dijelu Vrtića. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Popis imovine, najviše terena i poslova obavljat će komunalni odjel, a paralelno s time radit će 

se na Registru nekretnina. 

- Radovi na Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Programu zaštite divljači. 

- Ugovori za reklame na javnim površinama. 

- Plan javne nabave za 2019. godinu vezano za komunalni odjel. 

- Rješenja za komunalnu naknadu su napisana, potrebno je ispisati uplatnice i početi sa slanjem. 

- Popis javne rasvjete za popravak i izdavanje naloga. 

- Kontaktiranje izrađivača izvješća o stanju u prostoru i koordiniranje daljnjeg rada. 

- Rješenja za komunalni doprinos, naknadu za nezakonito izgrađene zgrade i popratni poslovi.  

- Ponovo su poništena rješenja PGŽ za komunalnu naknadu za V2 i potvrđena su naša rješenja.  

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Rad s korisnicima. 

- Aktivnosti vezane uz Čitateljski kutak, Pričaonicu priča i Kreativnu radionicu. 

- Potrebno je raskititi izloge. 

- Ponovna obrada i lijepljenje barkod naljepnica na američku književnost, usput će se vršiti i 

djelomičan otpis. 

- Radit će se na izvješću o radu Pričaonice i Kreativne radionice te na Godišnjem planu i 

Programu rada. 

- Pripreme za natječaj grada za javne potrebe u kulturi. 

- Izrada Financijskog izvješća. 

- Ispis dužnika. 

- Dogovor oko zbrinjavanja otpada. 

 

ĐULIO JUSUFI 

- Aktivnosti vezane uz Popis imovine što je preduvjet za godišnje financijske izvještaje. 

- Otkup stana sa stanarskim pravom. 

- Unos podataka za stipendije i isplata stipendija. 

- Plan za 2019. godinu Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

- Priprema Odluke za minus po računu. 

- Priprema financijskih izvještaja za 2018. godinu. 

- Isplata plaća za Program „Zaželi“ i neoporezive isplate za prosinac. 

- Ažuriranje registra ugovora jednostavne nabave 

- Plan nabave za 2019. godinu 

- Aktivnosti uz projekte većinom uz izvješća. 

 

Dovršeno u 8,15 sati. 

 

Tajnica gradonačelnika      Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 


