
REPUBLIKA HRVATSKA 
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Delnice, 21. siječnja 2019. 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 136. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 21. siječnja 2019. u maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

Nazočni: Katarina Mihelčić, zamjenica gradonačelnika, Gordana Piskač, pročelnica JUO, 

Ružić, službenica Odsjeka za financije i proračun, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i 

čitaonice Delnice, Karmela Rački, ravnateljica Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice, Davorka Grgurić, 

voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Dražen Rački, 

zapovjednik JVP Delnice, Goran Štimac, GSC Delnice, Nikolina Ćuić Muhvić, voditeljica Ureda 

gradonačelnika, Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Odsutni: Ivica Knežević, Iva Žagar, Petar Hrg, Alen Udovič umjesto kojeg sjednici prisustvuje 

Goran Štimac. 

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

ZRINKA RUŽIĆ 

- Financijska izvješća, završni obračun, popis imovine, završna knjiženja. 

- Kontrole zaključivanja salda obveza i potraživanja. 

- Komunikacija s Infoprojektom i Knjigovodstvenim servisom. 

- Plaćanje računa i obveza. 

- Ažuriranje registra ugovora. 

- Jednostavna nabava. 

- Ugovori o glazbenim nastupima povodom adventskih događanja. 

- Dokumentacija za stručno osposobljavanje prema HZZZ. 

- Poslovi vezani uz projekte. 

- Rad sa strankama. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Rad s korisnicima. 

- Čitateljski kutak, Pričaonica priča, Kreativna radionica. 

- Rješavanje dva informacijska upita korisnika za diplomske radove. 

- Pripreme za izradu izvješća o radu, godišnjeg plana i programa Knjižnice. 

- Dogovaramo i tražimo partnere i suradnike među školama i vrtićima. 

- Reklasifikacija američke književnosti. 

- Prijava na javne potrebe PGŽ. 

- Izvješće za PGŽ za „Dodir riječi“. 

- Zamjenica gradonačelnika navodi da će natječaj za izdavaštvo biti raspisan ovoga tjedna. 

 

DAVORKA GRGURIĆ 

- Nastavlja se popis imovine, ažurira se registar cesta, popis imovine za ceste, popis zemljišta, na 

terenu popis inventara po okolnim mjesnim odborima i mrtvačnicama i popis javne rasvjete. 

Sve se ažurira u uredu i knjigovodstvu. 

- Ovaj tjedan šalju se uplatnice i rješenja za komunalnu naknadu.  

- Kompletiranje dokumentacije za Ministarstvo regionalnog razvoja. 

- Jednostavna nabava za proširenje javne rasvjete. 



- Potvrde na glavne projekte, rješenja za komunalni doprinos, naknade za nezakonito izgrađene 

zgrade. 

- Kontrola rada zimske službe. 

 

KARMELA RAČKI 

- Održano je Odgajateljsko vijeće na kojem su prisustvovali i članovi pomoćno tehničkog osoba. 

Odgajateljska vijeća su obvezna održati se 4 puta godišnje. Dogovoreni su tzv. skupovi 

planiranja prvog utorka u mjesecu. 

- Određen je konačni datum priredbe za 22. ožujka u 18 sati, razrađuje se program. 

- U petak nas je posjetila prosvjetna inspekcija, čekamo zapisnik i rješenje o nadzoru. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Intervencija na otvaranju stana u Školskoj ulici. 

- Teorijska nastava na temu relejne dobave vode, vatrogasnih pumpi, podjela i tehničke 

karakteristike. 

- Kontrola hidranata. 

- Održana je sjednica Upravnog vijeća i zakazana nova za četvrtak. 

- Priprema pravilnika i natječaja. 

- Zatražit će se pomoć odvjetnika vezano uz sudske sporove. 

- Dogovor odvjetnika vezano uz sudsku nagodbu u predmetu Abramović. 

- Izrada rješenja za godišnje odmore. 

 

GORAN ŠTIMAC 

- Završio je 2 vikend malonogometnog turnira. 

- Redovni pregled postrojenja bazena i kontrola. 

- Održano je natjecanje u kuglani, od ponedjeljka pripremamo staze za treninge. 

- Dobra posjećenost djece na Školi klizanja i na Klizalištu. 

- Čišćenje okoliša nakon vikenda. 

- Platak radi, otvorena je glavna staza, druge staze čekaju još snijega. 

 

NIKOLINA ĆUIĆ MUHVIĆ 

- Nakon Socijalnog vijeća izradit će se dopisi i rješenja. 

- Priprema za natječaj za izdavaštvo. 

- Obrada materijala za Gradsko vijeće. 

- Priprema materijala za natječaj za javne radove i stručno osposobljavanje. 

- Pojedinačni predmeti ovrha. 

- Aktivnosti vezane uz zatvaranje računa iza pok. Biškića jer smo u ostavinskom postupku 

nasljednici ošasne imovine. 

- Upis vlasništva na groblju Razloge. 

- Izrada brisovnog očitovanja za potrebe Odjela za financije. 

- Provedba ugovora o kupoprodaji kod Veterinarske stanice. 

- Odboru za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost poslan je materijal koji će biti na sjednici 

Gradskog vijeća. 

 

 

Dovršeno u 8,15 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika      Zamjenica gradonačelnika 

Klaudija Kumpar       Katarina Mihelčić 

 


