
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
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Delnice, 20. lipnja 2016. godine 

 
 

Z A P I S N I K 

sa 222. sjednice Gradonačelnikovog stručnog kolegija 

održane 20. lipnja 2016. godine 

u Maloj vijećnici s početkom u 8,00 sati 

 

 

PRISUTNI: Ivica Knežević, gradonačelnik, Gordana Piskač, pročelnica JUO, Đulio Jusufi, 

voditelj Odsjeka za proračun i financije, Indira Rački Joskić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 

Delnice, Alen Udović, GSC Delnice, Dušanka Crnković, predsjednica Udruge Ž.A.R., Tomislav Mrle, 

voditelj Stručne službe za obavljanje poslova tijela Grada, samouprave i uprave, Nikola Muvrn, direktor 

„Risnjak – Delnice“ d.o.o., Tihana Ljubojević, pedagoginja u Dječjem vrtiću „Hlojkica“ Delnice, 

Dražen Rački, djelatnik JVP Delnice i Klaudija Kumpar, tajnica gradonačelnika. 

Izostanak su ispričali: Katarina Mihelčić, Davorka Grgurić, Petar Hrg, Zvezdana Jerković 

umjesto koje sjednici prisustvuje Tihana Ljubojević, Dragan Abramović umjesto kojeg sjednici 

prisustvuje Dražen Rački.  

 

PLANSKI KOLEGIJ 

 

TOMISLAV MRLE 

- Priprema natječaja za prodaju stana u Zagrebu. 

- Priprema odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci za Gradsko vijeće. 

- Polugodišnje izvješće za Ured državne uprave – evidencija u sustavu iz socijalne skrbi. 

- Rješenja za socijalu – za osobe koje su odradile pomoć. 

- Nastavak aktivnosti na stručnom osposobljavanju. Povjerenstvo je održalo sjednicu, završavaju 

se zapisnici, slijedi prijava prema Zavodu za zapošljavanje za još 5 osoba. Napravit će se 

zajedničko izvješće za sve koji su na stručnom osposobljavanju i javnim radovima. 

- Priprema materijala o imenovanju aleje u Parku kralja Tomislava. 

- Završen je materijal za ugostiteljstvo, objavljen je na web stranici za zainteresiranu javnost. 

- Naputak prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i rješavanje zahtjeva za 

pristup informacijama. 

- Mišljenje vezano uz prijedlog odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanje investicija u 

zonama na području Grada kao i na akte o ovrsi. 

- Mišljenje vezano na prijedlog ugovora na temu širokopojasne mreže, a koje se odnosi na 

prijedlog članka u kojem navode da su podaci tajni. 

 

GORDANA PISKAČ 

- Radovi na Šetalištu I. G. Kovačića, dovršetak radova u Ulici kneza Domagoja i radovi u Parku. 

zbog lošeg vremena, kiše, radovi su usporeni. 

- Uslijed jakih kiša događaju se problemi na makadam cestama u Podgori, Biljevini, Zagoliku i 

Suhoru. Sredstva smo potrošili. Potrebno je obići teren i najnužnije sanirati. 

- DPU – javna rasprava kreće od idućeg utorka i traje 8 dana. Javno pravna tijela nemaju ništa 

protiv ukidanja Plana. 

- Obilježavanje međe na V1 i u Lučicama kako bi Hrvatske šume pristupile doznaci na terenu da 

možemo krenuti sa sječom. 



- Rješenja za legalizaciju, komunalni doprinos, komunalnu naknadu, izdavanje posebnih uvjeta 

gradnje. 

- Analiza prijedloga promjene cijene otpada. 

- Izradit će se ugovori za udruge koje su prošle na natječaju za korištenje gradskih prostora. 

- Kontrola radova KTD „Risnjak – Delnice“ d.o.o. 

- Ugovor vezan uz e-županiju – sporni članak o tajnosti. 

- Potpore i poticaji u poslovnim zonama – priprema odluke za Gradsko vijeće. 

 

ALEN UDOVIČ 

- Danas će se održati tiskovna konferencija u svezi najave boksačke noći u petak. 

- Sastanak u PGŽ vezano za operativu na Platku u 2016. godini. 

- Održat će se sastanak Projektnog tima za Platak. 

 

DRAŽEN RAČKI 

- Dvije intervencije kroz vikend: u subotu izvlačenje utopljenika iz Potoka, te požar kontejnera 

na groblju. 

- Ispitivanje novih cijevi. 

- Tehnički pregled auto košare. 

- Popravak kosilice, košnja, farbanje, vođenje računa. 

- Dječja ekipa sudjelovala je na natjecanju u Senju gdje su djevojčice osvojile 1. mjesto dok su 

dječaci zauzeli 7. i 15. mjesto. 

- Pomoć oko Dječje olimpijade – prijevoz tendi. 

 

DUŠANKA CRNKOVIĆ 

- U Rijeci započinje osposobljavanje za njegovateljice kojeg će pohađati 4 djelatnice koje po 

završetku dobivaju licencu njegovateljice. Udruzi je to u interesu jer tada postoji mogućnost da 

se pronađe još korisnika jer takve osobe mogu raditi i neke druge poslove koje ne mogu raditi 

gerontodomaćice. Gradonačelnik je mišljenja da treba propisati uvjet da, svi oni koji žele raditi 

taj posao, imaju već položen taj ispit ili ga moraju položiti u nekom propisanom roku. Radi se 

o dodatnom prihodu Udruzi jer, ako se slučajno dogodi da ministarstvo ukine financiranje ovih 

programa Udruga se neće imati od čega financirati. 
 

TIHANA LJUBOJEVIĆ 

- Danas se sastaje Povjerenstvo za upise nakon čega slijede inicijalni razgovori s roditeljima. 
- Odgođen je posjet Skloništu za nezbrinute životinje u Liču. 
- Sastanak tima radi ocjene kurikuluma za ovu pedagošku godinu. 
- Kroz likovne radove i obilazak trgova i ulica obilježit će se Dan Grada Delnica. 
- Pet kolegica sudjelovat će na stručnom usavršavanju na temu nacionalnog kurikuluma koje se 

održava u DV „Bambi“.  
 
NIKOLA MUVRIN 

- Loše vrijeme s puno kiše usporava radove. 

- Uređeno je delničko groblje, slijedi urediti groblje Crni Lug i Kuželj. 

- Posađeno je cvijeće oko fontane i oko kamena u Parku. 

- Čišćenje kanti za smeće. 

- Dogovor za istovar klupe koje danas dolaze. 

- Od zapaljene svijeće zapalilo se sijeno u kontejneru na delničkom groblju. 

- Pripreme i pomoć pri organizaciji nadolazećih manifestacija povodom Dana Grada. 

 

INDIRA RAČKI JOSKIĆ 

- Završni radovi prije tiska knjižice o 140-toj obljetnici NKČ. 

- Narudžba knjiga putem dobavljača koji dolazi u Knjižnicu. 

- U radijskoj emisiji predstavit će se Kotar teatar. 

- Sutra je promocija knjige gospođe Aleksandre Alke Baal. 

- Prisustvovanje Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Delnica. 



ĐULIO JUSUFI 

- Aktivnosti vezane uz gradske poreze i zakup javnih površina. 

- Propisani su iznosi vezani uz isplate za javne radove. 

- Obračun naknade za Socijalno vijeće i mjesne odbore. 

- Obračun stana sa stanarskim pravom. 

- Priprema ovršnih prijedloga za neplatiše. 

- Izrada izvješća vezanog za statističko istraživanje. 

- Izrada odluke o poticaju za kupnju zemljišta. 

 

Zbog Svečane sjednice Gradskog vijeća u petak se neće održati sjednica Kolegija. 

 

 

Dovršeno u 9,00 sati. 

 

 

Tajnica gradonačelnika       Gradonačelnik 

Klaudija Kumpar       Ivica Knežević, dipl. iur. 


