SKRAĆENI ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE
Sjednica je održana 11. rujna (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u
Korčuli.
Sjednici je predsjedao Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.
Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, Marica Kosović,
pročelnica JUO (za točku 3. i 4. dnevnog reda) i Srđan Mrše – tajnik Grada.
Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici: Renato Jurjević, Marinko
Pažin, Nika Silić Marojević i Zoran Čumbelić.
AKTUALNI SAT
Robert Lučić pita kada će se riješiti problematična situacija na zavoju kod Osnovne škole u Korčuli, zbog
iskrcavanja djece, što ometa promet i predstavlja pogibelj za djecu, a čemu se priča već dosta dugo, i hoće se
li razgovarati s PP Korčula da se njihovi djelatnici uključe u sprečavanje zakrčenja prometa i dovođenja u
opasnost vlastite djece koja se tu iskrcavaju (za školu) iz auta.
Gradonačelnik odgovara da je ovo pitanje o kojem se raspravlja već nekoliko godina, i ovom se razgovaralo
s Policijskom upravom i ŽUC, i kao rezultat toga proizašli su znakovi zabrane koji su brzinu na tom prostoru
ograničili na 20 km/h, i to je sa strane PU i ŽUC bio odgovor na situaciju koja se ima, i koju je jednostavno
nemoguće riješiti dok se ne napravi drukčije rješenje. Nada se da će se kroz ovu jesen, rješavajući priključak
objekta (posl. objekt s parkiralište „Potoku“) na komunalnu infrastrukturu, riješiti i ovo pitanje, i da će
ubuduće taj problem biti daleko manje izražen. Što se tiče uredovanja policije, može ponovno razgovarati s
PP da svako jutro bude nazočan policajac. U ovoj situaciju kakva je sada, trebalo bi djecu dovoziti na
kolodvor, kako bi djeca sigurno prešla cestu i na ispravan način, u ograđenom pješačkom prolazu, doći do
škole.
Vicko Ivančević pita dokle se je stiglo s procedurom donošenja II. izmjena i dopuna PPU Grada Korčule, s
obzirom da se je prije dva-tri mjeseca na GV donijela odluka s kojom se krenulo u izradu II. izmjena i
dopuna PPU GK.
Gradonačelnik odgovara da stručna služba obrađuje ovaj predmet, i nada se da će se uskoro biti u poziciji da
se počne rasprava oko izmjena i dopuna PP, dakle priprema se cjelokupna dokumentacija onako kako to
proceduralno treba.
Vicko Ivančević ističe da bi rekao da nije pripremljena dokumentacija, čim je to u Sl. gl. Grada Korčule, i
trebalo je samo naći izvođača javnim natječajem, što znači da se to još nije pokrenuto, jer se još uvijek nema
izvođača plana, a kamoli krenuti u cjelokupnu proceduru, pa se pita zašto se uvijek toliko kasni s svim
stvarima koje se na GV donesu, a i gradonačelnik pokrene nešto onda to ostane bez nekog napretka, pa zbog
toga izražava žaljenje.
Julio Marelić pita da li je Grad Korčula uspio osigurati neka novčana sredstva, koja je Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture na nivou cijele Hrvatske Hrvatskim cestama osigurala novčana sredstva
za sanaciju nekih cesta po županijama i gradovima, ako jest, o kojim bi se dionicama radilo.
Gradonačelnik odgovara da se je Grad uključio u ovu akciju, s svojim zahtjevima prema ŽUC-u, i ušla su
naša tri projekta, 1,5 milijuna kn za rotor, 3,2 milijuna za cestu od Babine prema Prigradici (dio koji spada na
Grad Korčulu) i za cestu Korčula-Račišće (rekonstrukcija dijela postojeće trase od Ž. Banje pa prema
Račišću, iako su zahtjevi Grada za novom cestom Korčula-Račišće). Realizaciju ovih programa treba
očekivat do kraja ove godine ili najdalje u prva dva mjeseca sljedeće godine. Na području Grada Korčule
odobreno je cca 6,520 milijuna kn, a za Županiju je ukupno odobreno 23 milijuna kn.
Jakša Krajančić pita kakav je status tajnika MO Čara.
Gradonačelnik odgovara da je tajnik MO Čara postao saborski zastupnik, i u tom dijelu nije raspisan novi
natječaj za prijam novog djelatnika za tu poziciju.
Joško Cebalo ističe da nije još dobio pisani odgovor na njegovo pitanje s 13. sjednice GV gdje je tražio od
gradonačelnika da odgovori koji su projekti koji su stopirani od strane tadašnje Vlade, pa traži od
predsjednika GV da se zatraži pisani odgovor.
Svoje pitanje je usmjereno na gradonačelnika, pitajući ga da li su sredstva osigurana za projekt osvjetljenja
crkve sv. Martina, a radi se o sredstvima od prodaje nekretnine, a ona su predviđena planom rada MO
Žrnovo, radi se o nekih 260.000,00 kn i da li se može krenuti u realizaciju.
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Gradonačelnik u odgovoru ističe da je moguće da je došlo do propusta, ali u principu mu Tajništvo dostavi
zahtjev za pisani odgovor, ali ovaj ga put nije bilo, ali će dati odgovor, i tu nema nikakvog spora.
Što se tiče pitanja, odgovara da se sva sredstva iz Proračunu mogu koristiti u skladu s izvršenjem Proračuna,
i činjenica jest da ovaj projekt stoji u Proračunu, i napravit će se analiza i s MO će se ovo izdefinirati, da li je
moguće ili, i ukoliko se Gradski proračun realizira prema planu, a nada se da hoće, tada stoji na poziciji da će
se tada i ovaj projekt realizirati.
Joško Cebalo izražava nadu da će se ovaj projekt realizirati jer se niz godina prebacuje iz godine u godinu, i
ako se Proračun ne puni dinamikom kako se planira, mišljenja je da se ova stavka ne mora uvijek izbacivati,
prebacivati, neka se nađe neka druga (za izbacivanje, prebacivanje).
Gradonačelnik ističe da je novac ostvaren od prodaje nekretnine koji je pripao MO Žrnovu potrošen u
dogovoru s MO Žrnovo na dovršetak nogometnog igrališta.
Vicko Ivančević pita kada će se dovesti u funkciju Liburna, odnosno gdje smo sada u procesu dovođenja te
izuzetno vrijedne građevine u funkciju.
Gradonačelnik ističe, da kao što je poznato, da je Grad išao oko Liburne i dogovarao projekt zajedno s
Dubrovačkom bankom, i mora sada izvijestiti da je Dubrovačka banka odustala od tog projekata, i sada će se
pokušati raspisati natječaj za zakup Liburne prema postojećem projektu, izmjenom projektnih
dokumentacija, što će podrazumijevati izradu poslije glavnog projekta, ali svakako će se ići u natječaj prema
idejnoj dokumentaciji koja se već odobrila za taj projekt.
Vicko Ivančević ističe da se je izgubilo pet-šest godina od kada je otišao Della Bona, i ako se to hitno ne
napravi, onda se je izgubila i sljedeća sezona, pa moli da se u sljedećih 15 ili mjesec dana riješi taj problem.
Robert Lučić traži od gradonačelnika da Vijeće izvijesti o stanju radova na rotoru na prilazu Korčuli, s
obzirom da su radovi započeti, da se puno toga ne vidi i ne događa, dakle da gradonačelnik da jedan kratki
izvještaj ili obrazloženje u kojom smo fazi, kako stojimo financijski po pitanju tog projekta, i kada će biti
radovi nastavljeni i gotovi.
Gradonačelnik iznosi da je rotor ugovoren, a da su 1. srpnja prekinuti radovi radi turističke sezone. Ima se
jedan dodatni problem na rotoru koji se pojavio vezano s izmještanjem telekomunikacija i vodovoda, o čemu
su projekti završeni, i sada se očekuju troškovnici, koji će biti dodatni troškovnici za izvršit te radove. Što se
tiče financija za rotor, projekt financira ŽUC s 80% a 20% Grad, još se od Hrvatskih cesta dobilo za ovaj
projekt 1,5 milijuna kn, i u petak će se s Hrvatskim cestama dogovoriti na koji način će se to izrealizirati, i u
okviru tih sredstava, s obzirom da je izlicitirana cijena 3,2 milijuna kn, nada se da će se s ovih 1,5 milijuna
plus s onim našim sredstvima u Proračunu uspjeti izdefinirati, odnosno zaokružiti radove koji su planirani na
tu temu. Što se tiče izvođača, izvođač čeka našu suglasnost da nastavi s radovima, a ugovoreni rok izvođenja
je 40 dana (od početka do završetka).
Joško Cebalo pita gradonačelnika da li su trošili namjenska sredstva (sredstva od prodaje nekretnine a
području MO Žrnovo) protivno zakonu.
Gradonačelnik ističe da je u to vrijeme postojala dva programa MO Žrnovo, jedan je bio program koji je bio
vezan za sredstva od prodaje prese, a drugi koji je bio vezan za prodaju nekretnine iznad bazena, dio k.o.
Žrnova, i ta dva programa su išla paralelno, i kako se jedan izrealizirao odmah, a drugi je bio u fazi čekanja,
tako se dogovorilo radi završetka poslovanja, sredstva se nisu potrošila niti se razgovaralo da će ih Grad
ponovno potrošiti, nego se je jednostavno iz jednog projekta, jednog programa, završavalo se jedno, a drugi
je program ostao na čekanju da se sredstva realiziraju, i ne vidi tu ništa protuzakonito, i sve je učinjeno u
skladu s propisima, i nema nikakvih nezakonitosti u tom projektu.
Joško Cebalo ističe da je činjenica da je Grad utrošio ta sredstva, ne bi bila sada u Proračunu, i ta sredstva
nisu utrošena, nego su to namjenska sredstva za koje je MO Žrnovo donio program za realizaciju, dakle
utrošena nisu, i to je to, dakle 348.000,00 kn nije utrošeno.
Julio Marelić pita da li projekt izgradnje hidroavionskog pristaništa u Korčuli ide dalje, i što je s time.
Gradonačelnik ističe da se o hidroavionima razgovara već dosta duga, ali su se od prošle godine ti razgovori
konkretizirali, pojavio se njemački partner s željom da napravi hidroavione, i on je upućen na svu proceduru
koju treba napraviti. Mora reći da se je održalo nekoliko sastanaka, i u Županiji i ovdje kod nas, i da su prošli
tjedan na otoku bili projektanti njemačke tvrtke, pokušavajući ovo razriješiti na otoku. Postoji jedna
činjenica a to je da takvo pristanište za hidroavione, mora biti u okviru ili području ŽLU. Mi smo nudili
nekakve druge varijante, rješenja smatrajući ih da su možda bolja, kvalitetnija, međutim zbog ovih
ograničenja u smislu propisa da budu u okviru ŽLU, misli da smo ograničeni samo na dva rješenja, a koji će
biti izabran, ovisi o projektantima. Najizglednija lokacija je ona koja bi bila u produženju istočne rive, u
pravcu sjeveroistoka, pri čemu smo razgovarali da bi određene prostore Grada koji se nalaze na tom
prostoru, dakle od ribarnice do bivšeg restorana koji nije više u funkciji, i eventualno sutra, uz dogovor s
konzervatorima, da bi se išlo u iskop, tj. dovođenja u funkciju kule, da bi se na taj način stvorio potreban
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prostor za tu namjenu. Još je sve uvijek u fazi rasprave i razvoja projekta, i u trenutku kada bude gotova
idejna dokumentacija tada će se moći preciznije reći i raspraviti o tome na koji način će se to napraviti. Ono
na što se sada radi, radi se na izradi prijedloga dokumentacije temeljem kojih bi se ishodile potrebne dozvole
kako bi se moglo pristupiti daljnoj realizaciji tog projekta. Nada se da se do sljedećeg ljeta ima dovoljno
vremena, i ukoliko njemački partner dobije potrebne koncesije, da bi za sljedeće ljeto to moglo ipak
profunkcionirati, možda ne u onakvom obliku kako bi smo to željeli ali svakako u jednom obliku koji bi
predstavljao jednu zračnu vezu sa Splitom i Dubrovnikom.
Tino Andrijić ističe da se njegovo pitanje odnosi na obvezu koju je gradonačelnik preuzeo na prošloj sjednici
GV, da će do 1. srpnja 2012. dostaviti ovom GV nacrt ugovora o međusobnim odnosima Grada Korčule i
tvrtke Tommy vezano za izgradnju shopping centra u „Potoku“. Pošto je danas 11. rujna, i od tada je prošlo
70 dana, zanima ga o čemu se radi, i da li ugovor potpisan, i ako nije, zašto, jer se nastavlja uređenje
objekta, a odnosi nisu definirani.
Gradonačelnik ističe da se je o ovom pismeno očitovao, i isto dostavio vijećnicima, pa misli da nema potrebe
za dodatnim očitovanjem.
Tino Andrijić ističe da je dobio u prilogu materijala za ovu sjednicu GV jedan odgovor u PDF-u, za kojeg ne
može reći sigurno da je od gradonačelnika, jer je bez zaglavlja, potpisa, i smatra da se ne radi o službenom
dokumentu, i ovo očitovanje ne može kao takvog prihvatiti, kao odgovor vezan za to zašto nije ispunjenja
obveza o sazivanju sjednice. Što se tiče samog ugovora o međuvlasničkim odnosima između Grada Korčule,
i Keruma, odnosno Tommya, u čl. 3. ugovora je dogovoreno da će se međusobni odnosi riješiti prije
ishođenja građevinske dozvole. U očitovanu gradonačelnika, s obzirom da je došlo do mijenjanja
građevinske dozvole, on se opravdava jer ugovor nije napravljen jer treba ishodit izmijenjenu građ. dozvolu,
tako da nikako ne može shvatiti što se ovdje točno događa. Naglašava da je prošlo 8 godina od sklapanja
ugovora s Kerumom gdje je definirano da će se aneksom međusobni odnosi definirati prije ishođenja građ.
dozvole, a građ. dozvola je ishođena, objekt se je nagradio, i sad ga gradonačelnik uvjerava da se ne može
napraviti ugovor kojim će se definirati odnosi jer se čeka izmijenjena građ. dozvola, a obvezao se prije
ishođenja ikakve građ. dozvole taj ugovor donijeti na GV, te još jednom naglašava da ne može shvatiti o
čemu se ovdje radi.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Julie Marelić, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je stav Odbora da se o predloženim
točkama 15. sjednice GV može raspravljati i donositi pravovaljane odluke.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Tino Andrijić.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasovanje koji je glasio:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 14. svečane sjednice Gradskog vijeća
3. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Korčule za 2012.
4. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Korčule za 2011. godinu
5. Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
6. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone „Dominče“
7. Konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
„Poslovna lokacija uvala Luka“
8. Suglasnost na naziv natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli
Dnevni red usvojen je većinom glasova (7 „za“, 4 „protiv“).
1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
U raspravi je sudjelovao vijećnik Andrija Fabris (ne u svezi zapisnika), najavljući da će oporbeni vijećnici
napustiti ovu sjednicu, i dok ne dobiju materijale na kojima će biti točka dnevnog reda – reguliranje odnosa
između tvrtke Tommy i Grada Korčule, neće sudjelovati u radu GV, i predsjendik GV.
Na zahtjev kluba SDP/HNS određena je stanka, koja je trajala od 18.38 do 18.45.
Od 18.45 sati sjednici je nazočila vijećnica Nika Silić Marojević.
Julio Marelić, ispred kluba SDP/HNS, iznosi zaključak Kluba da se predsjednik GV nije ni u jednom
trenutku nekorektno ponašao prema kolegama vijećnicima iz HDZ, te smatraju da se ova sjednica mora
nastaviti zbog važnosti tema.
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S obzirom da su vijećnici HDZ-a napustili sjednicu, ponovno se prišlo utvrđivanju kvoruma, te se nakon
prozivanja utvrdilo da je sjednici nazočno 8 vijećnika (sjednicu napustili vijećnici: Andrija Fabris, Joško
Cebalo, Jakša Krajančić i Tino Andrijić), što je predstavljalo kvorum, pa je sjednica nastavljena.
Rasprave, tj. primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice nije bilo.
Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno.
2. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
Rasprave, tj. primjedbi na zapisnik sa 14. sjednice nije bilo.
Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno.
3. TOČKA – Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik.
Vjeran Filippi, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznio je da je Odbor (s dva
glasa „za“ i 1 suzdržanim) zaključio da se predloži GV da prihvati Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Korčule za 2012.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: Vicko Ivančević i Vjeran Filippi.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na
glasovanje.
Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu, u
tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.
4. TOČKA – Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Korčule za 2011. godinu
Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik.
Vjeran Filippi, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznosi da je Odbor primio na
znanje izvješće.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Vjeran Filippi.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće
o obavljenoj reviziji Grada Korčule za 2011. godinu.
5. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Grada Korčule
Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali, osim gradonačelnika, vijećnici: Vjeran Filippi, Robert Lučić i Vicko Ivančević.
Repliku je imao vijećnik V. Ivančević na izlaganje gradonačelnika.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Grada Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule, u tekstu kako je
predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.
6. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“
Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik.
Rasprave nije bilo.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu,
na glasovanje.
Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
„Dominče“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.
7. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
„Poslovna lokacija uvala Luka“
Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali, osim gradonačelnika, vijećnici: Vjeran Filippi i Vicko Ivančević.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana
uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
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Konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“, kako je
predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.
8. TOČKA – Suglasnost na naziv natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli
Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik.
U raspravi je osim gradonačelnika, sudjelovao vijećnik Vicko Ivančević.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi
„Športski objekti Korčula“ za naziv natkrivenom plivačkom bazenu (po pok. plivaču, vaterpolisti i treneru
Gojku Arneri), u tekstu kako je to predložen u radnom materijalu, na glasovanje.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ustanovi „Športski objekti Korčula“ na naziv natkrivenom
plivačkom bazenu (po pok. plivaču, vaterpolisti i treneru Gojku Arneri), kako je predložen u radnom
materijalu, usvoje j jednoglasno.
Završeno u 19.35 sati.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.
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