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Z A P I S N I K
sa 168. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija

održane 20. studenoga 2015. godine
u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati

PRISUTNI:  Ivica  Knežević,  gradonačelnik,  Katarina  Mihelčić,  zamjenica  gradonačelnika,
Gordana  Piskač,  pročelnica,  Zrinka  Ružić,  službenica  Odsjeka  za  proračun  i  financije,  Davorka
Grgurić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav, imovinu, prostorno uređenje i promet, Iva Žagar,
djelatnica  „Risnjak –  Delnice“ d.o.o.,  Dragan Abramović,  zapovjednik JVP Delnice,  Indira  Rački
Joskić,  ravnateljica  Narodne knjižnice  i  čitaonice Delnice,  Tihana Ljubojević,  pedagogica Dječjeg
vrtića „Hlojkica“ Delnice, Davorin Klobučar, djelatnik GSC Delnice,  Nikolina Muhvić, službenica
Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave i Klaudija Kumpar, tajnica
gradonačelnika.

Izostanak su ispričali: Đulio Jusufi umjesto kojeg sjednici prisustvuje Zrinka Ružić, Nikola
Muvrin  umjesto  kojeg  sjednici  prisustvuje  Iva  Žagar,  Zvezdana  Jerković  umjesto  koje  sjednici
prisustvuje Tihana Ljubojević, Tomislav Mrle umjesto kojeg sjednici prisustvuje Nikolina Muhvić.

IZVJEŠTAJNI KOLEGIJ

INDIRA RAČKI JOSKIĆ
- Ministarstvu kulture poslano je izvješće, kupljene su knjige sa sredstvima osnivača. 
- Emisija „Čitateljski kutak“.
- Natječaj „Moja prva knjiga“.
- Susret s književnikom Hrvojem Kovačevićem u OŠ I. G. Kovačića Delnice.
- Uređenje izloga Knjižnice.

ZRINKA RUŽIĆ
- Provođenje  aktivnosti  vezan  ih  uz  Proračun,  izrada  Odluke  o  izvršavanju  i  izvorima

financiranja, Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka.
- Poslovi vezani uz izradu rebalansa.
- Unošenje rješenja o visini naknada za legalizaciju.
- Knjiženje, ovjere računa, knjiženje izvoda u financijama.
- Komunikacija s poslovnim partnerima u vezi kompenzacija računa s komunalnom naknadom i

zakupom javnih površina.
- Obračun isplata za volontere i Socijalno vijeće te za izbore.
- Plaćanje obveza prema dobavljačima.

DAVORKA GRGURIĆ
- Priprema materijala za sjednicu Gradskog vijeća: Odluka o pokretanju postupka za ocjenu

ustavnosti Zakona o obrani te Odluka o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o
raspolaganju i upravljanju imovinom u vlasništvu RH.



- Završeno  je  asfaltiranje  Supilove  ulice,  slijedi  dogovor  za  postavljanje  horizontalne  i
vertikalne signalizacije. Gradonačelnik je zatražio da se označe mjesta za parkiranje invalida.

- Dogovor  oko planiranja  i  uređenja  „bunara“  s  obzirom da  više  neće  biti  iskopa  odnosno
odvoza materijala.

- Popunjavanje tablica za Ministarstvo u svezi elementarne nepogode.
- Obrazloženje  programa  za  2016.  godinu  za  proračun  što  se  tiče  komunalnog  odjela

proslijeđeno je Odjelu za financije.
- Prisustvovanje tehničkom pregledu kotlovnice Energy pelletsa.
- Aktivnosti na Strategiji razvoja Grada Delnica.
- Dogovor s Konzumom oko postavljanja panoa.
- Odluka o davanju u zakup Doma kulture u Crnom Lugu i Odluka o visini zakupnine za Dom.
- Prikupljanje podataka i dogovori oko zakupa poljoprivrednih zemljišta u Dedinu i Delnicama.
- S obzirom da je postignut dogovor oko cijene, završit će se poslovi na sanitarnom čvoru u

Radničkoj 6 u Lučicama.
- Kontakt s odvjetnikom u svezi ugovora s AG Inženjeringom.
- Naknade za nezakonito izgrađene zgrade, rješenja za komunalni doprinos.
- Ugovor za rekonstrukciju Vrtića poslan je u Fond za zaštitu okoliša.
- Prometno redarstvo.
- Popisana je ulična rasvjeta, idući tjedan izdat će se nalog za popravak rasvjetnih tijela koja

nisu u funkciji.
- Dogovor sa zakupoprimcem oko uređenja puta i odvodnje oborinskih voda s nasipanog dijela

te oborinskih voda iz Mesničke ulice. Izradit će se obodni kanal kako ne bi plavila površina
koju smo dali u zakup.

- Izmjena rješenja za komunalnu naknadu, izdavanje ovrha za firme.
- Napravljen je popis udarnih rupa, dat je nalog za asfaltiranje.
- Izvršen je uviđaj temeljem žalbe na rješenje za kuću za odmor.
- Započeti s izradom programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
- Postignut je dogovor u svezi pritužbe vlasnika Ribogojilišta.

IVA RAČKI
- Izvršena je sječa stabala na Vidmu, u Ulici T. Ujevića i A. Šenoe.
- Zatvorena je voda na svim grobljima.
- Dopremljene su i posađene sadnice lipa.
- Odvoz lišća iz Parka kralja Tomislava.
- Servis, tehnički pregled i registracija kamiona.
- Plijevljenje nasada lavande.
- Danas se gasi fontana, ispustit će se voda iz cijelog sustava.

TIHANA LJUBOJEVIĆ
- Održana je Akademija atletskih vještina.
- S  nadležnima  iz  Olimpijskog  odbora  izvršen  je  pregled  terena  za  predstojeću  dječju

olimpijadu koja će se održati u Delnicama 15. ili 22. svibnja iduće godine.
- Stručni ispiti za pripravnice.
- Odlazak vlakom u Rijeku u Lutkarsko kazalište.
- Posjet Policiji 25. 11. 2015. godine.

DRAGAN ABRAMOVIĆ
- Priprema podataka za Plan i procjenu ugroženosti za područje Gorskog kotara.
- Rušenje lipa u Frankopanskoj ulici.
- Priprema vozila za zimu.
- Uređivanje panjeva za advent.



DAVORIN KLOBUČAR
- Održan  je  sastanak  dionika  koji  će  sudjelovati  u  projektu  HERA  glede  osmišljavanja

sedmodnevnih aktivnosti tzv. Karavana Frankopana koja bi obišla cijeli Gorski kotar.
- Zajedno s  predstavnicima Zajednice sportskih udruga PGŽ,  Olimpijskog odbora i  Dječjeg

vrtića obiđeni su tereni na kojima će se održati Dječja olimpijada.

GORDANA PISKAČ
- Aktivnosti na Supilovoj ulici, sastanak s izvođačima i nadzorom vezano za obračun i podjelu

troškova, dogovori oko detalja.
- Idući tjedan održat će se sastanak s planerima u svezi izrade UPU-a Delnice.
- Napravljena je odluka o pokretanju nabave za muzeološku koncepciju, izrađeni su zahtjevi za

dostavu  ponuda  napravljeno  je  izvješće  prema  izvršiteljima  oporuke.  Kontaktira  s
Ministarstvom kulture oko kronologije osnivanja muzeja. Naglasak je na tome da moramo
ispuniti uvjet prostora, eksponate te imati kustosa.

- Projekt za park je gotov.
- Dogovor s HŠ oko prihvaćanja prijedloga sporazuma.
- Popunjavanje upitnika od Porina vezano za poduzetničke zone jer rade novi katalog.
- Policija je organizirala sastanak na temu prometnog rješenja kod Hotela „Risnjak“ na kojem

su  prisustvovali  predstavnici  Hrvatskih  cesta,  prometni  inspektor,  MUP-ovi  djelatnici,
prometni  redar.  Inspektor  traži  izradu novog prometnog rješenja  iako smo na staro dobili
suglasnost.

- Komunalac  i  Hrvatske  vode  sklopili  su  ugovor  s  Švicarcima  koji,  u  ruralnim dijelovima
Republike Hrvatske, financiraju izgradnju vodovoda i  kanalizacije.  Raspisan je natječaj za
izradu Studije izvedivosti, Studije zaštite okoliša i projektne dokumentacije s troškovnikom
radova. Vrijednost radova iznosi oko 9 milijuna kuna. Uvidom u dokumentaciju i troškovnik
izrađen od Hrvatskih voda za izgradnju nove vodovodne mreže predviđeno je 4.900 metara što
je nelogično odnosno neće zadovoljiti potrebe kupske doline.

- Sve suglasnosti, osim protupožarne, dobivene su na projektnu dokumentaciju budućeg muzeja
i knjižnice. Tražili su razdvojenje projekata što je i napravljeno. Slijedi podnošenje zahtjeva za
izdavanje  građevne  dozvole  za  muzej.  Za  Knjižnicu  još  nemamo  uvjete  jer  čekamo  od
Urbanizma uvjerenje.

- Započelo je ukrašavanje grada za predstojeće božićne i novogodišnje blagdane.

KATARINA MIHELČIĆ
- Otvoreno je ili će se otvoriti natječaji za uključivanje u radnu sredinu žena, invalida, osoba

starijih od 50 godina i treba učiniti sve da se sredstva povuku i da se iskoriste sve povlastice.
Gradonačelnik navodi da je sada vrijeme da maksimalno povučemo sve što je moguće na teret
države. 

- Pravobraniteljica za djecu dolazi  u ponedjeljak u Dedin povodom slučaja Andrić.  Pokazat
ćemo im i dobre primjere života Roma.  

NIKOLINA MUHVIĆ
- Izrada rang lista za stipendije.
- Obavijest jaslicama „Snješko Smješko“ o promjeni cijene financiranja.
- Centru za socijalnu skrb dostavljen je spisak korisnika zajamčene minimalne naknade koji su

odradili 5 dana rada za opće dobro.
- Poslani su materijali za sjednicu Gradskog vijeća.
- Rješenja za novorođenčad i jednokratne novčane naknade.
- Izrađena je Odluka  osnivanju prava služnosti.
- Dovršena je procjena zaštite i spašavanja.

Dovršeno u 8,45 sati.

Tajnica gradonačelnika Gradonačelnik



Klaudija Kumpar Ivica Knežević, dipl. iur.


