REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

IZVJEŠĆE
GRADONAČELNIKA O RADU ZA RAZDOBLJE OD 7. LIPNJA
DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

5. svibnja 2014.
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Projekti i dr.
1. Završen je rotor, što je najveći infrastrukturni projekt koji je sufinancirao Grad Korčula. U tijeku
je izrada projektne dokumentacije za uređenje okoliša rotora, uključujući i projektiranje proširenja
groblja i platoa pored groblja.
2. U tijeku je izgradnja oborinske odvodnje do mora (čime bi odvodnja s rotora bila riješena).
Planiran završetak u svibnju 2014. Dogovoreno da Hrvatski telekom o svom trošku postavi
betonske kocke od ruba parka pa do Prolaza tri sulara.
3. Razriješeni svi problemi s poduzećem Tommy oko izgradnje parkirališta s poslovnim prostorima
u Potoku. Dogovoreno da Grad Korčula ne plati 700.000 kn + PDV - trošak izrade projektne
dokumentacije (1/2 troška).
4. Postignut dogovor s vlasnikom autobusnog kolodvora o načinu korištenja istog dok se ne izradi
projektno rješenje za rekonstrukciju kolodvora u Korčuli i izgradnju novog kolodvora. Održani
radni sastanci s projektantom o istom. U idućem tjednu održati će se sastanci na temu: lokacija za
novi autobusni kolodvor, nakon čega će se prići projektiranju.
5. Postoji velika mogućnost da se ove godine, kroz redovno održavanje državne ceste Korčula –
Vela Luka i sufinanciranje Grada Korčule nastavi nogostup od trgovine „Stanić“ pa do skretanja za
Soline (projekt izrađen, riješeni imovinsko pravni odnosi). U tijeku razgovori da Grad Korčula
besplatno dobije zemlju za izgradnju cca 50 parkirališnim mjesta za stanare Zagradca.
6. U izradi je projektna dokumentacija za nogostup i javnu rasvjetu na potezu Dom zdravlja –
skretanje za Račišće. Postoji mogućnost realizacije u idućoj godini kroz program „izvanrednog
održavanja“ državne ceste Korčula –Vela Luka.
7. U tijeku je izgradnja Doma kulture u Čari. Radovi teku po planu. Završetak do ljeta.
8. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma kulture u Pupnatu, jedini
dom kulture na području Grada Korčule koji nije rekonstruiran. Očekujemo dozvolu tijekom iduće
godine.
9. U izradi je pet prostornih planova: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule
(ukidanje GUP-a i PUP-a Korčule), Urbanistički plan uređenja Zagradac, „UPU Polačišta“, UPU
Poslovna zona Luka, UPU Pupnat 2. Javna rasprava za UPU Zagradac i „UPU Pupnat 2“ očekuje se
u travnju 2014. a javna rasprava za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule u
svibnju 2014.
10. Izviješće o stanju u prostoru je u izradi. Očekuje se donošenje u roku od dva mjeseca.
11. U izradi je projektna dokumentacija za parking za invalide za Srednju školu i Osnovnu školu.
Realizacija se očekuje tijekom 2014. godine.
12. Utvrđeni parametri i izvršen očevid na terenu s projektantima za izradu projektne dokumentacija
za priključivanje većeg dijela Svetog Antuna na kanalizaciju (područje između ceste za Glavicu Sv.
Antuna i državne ceste prema trajektnom pristaništu). Ugovor tijekom travnja 2014. Izrada
projektne dokumentacije u roku od tri mjeseca. Ishođenje dozvole krajem godine ili početkom 2015.
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13. Riješen je problem parkinga u Korčuli. U tijeku je revizija kartica za zapadnu obalu, kroz
travanj 2014. podijeliti će se nove, te naljepnice za parkiranje po svim zonama za što su već
objavljeni pozivi.
14. Sa KTD Hober i Lučkom upravom Korčula postignut dogovor oko toga da je Lučka uprava
najbolje rješenje za gospodarenje obalom Sv. Nikola. U tijeku je postupak za traženje koncesije.
Nakon preuzimanja obale od strane Lučke uprave Korčula odmah će se prići sanaciji obale.
15. Izgradnja trgovačkog centra Konzum.
Započeta je izgradnja. Očekuje se da će radovi biti završeni početkom lipnja 2014. i centar otvoren
tijekom lipnja 2014.
Popis važnijih akata Gradonačelnika, koje je donio odnosno predložio, od dana stupanja na
dužnost (7. lipnja) do 31. prosinca 2013.
A) Kao ovlašteni predlagač, podnio sam Gradskom vijeću donošenje sljedećih općih akata:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
2. Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2013. godini
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu
4. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu
5. Proračun Grada Korčule za 2014. godinu
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
7. Odluka o financiranju gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule.
B) Kao ovlašteni donositelj akata (koji nisu opći akti), donio sam:
1. 16. srpnja 2013. - Odluku o privremenom organiziranju naplate parkiranja u garaži (koja je
kasnije dopunjavanja, i trenutno je stavljena van snage)
2. 7. kolovoza 2013. – Odluku o uvođenju zabrane zaustavljanja i/ili parkiranja u gradu Korčuli (Put
sv. Luke)
3. 21. kolovoza 2013. – Pravilnik o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule
4. 21. kolovoza 2013. – Pravilnik o plaći, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
5. 20. rujna 2013. – Zaključak o određivanju dnevnice za službena putovanja u zemlji
6. 26. rujna 2013. – Zaključak o određivanju visine naknade za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe za službenike i namještenike Grada Korčule
7. 26. rujna 2013. – Zaključka o određivanju visine osnovice za obračun otpremnine u slučaju
odlaska u mirovinu za službenike i namještenike Grada Korčule
8. 26. rujna 2013. – Zaključka o određivanju visine osnovice za isplatu jubilarne nagrade za
službenike i namještenike Grada Korčule
9. 26. rujna 2013. – Zaključak o određivanju visine osnovice za pomoć službenicima i
namještenicima Grada Korčule i njihovim obiteljima
10. 4. listopada 2013. – Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada
Korčule
11. 4. studenog 2013. – Izmjene Plana nabave Grada Korčule za 2013. godinu
12. 19. studenog 2013. – Odluka o izmjeni Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli.
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Radna tijela koje je Gradonačelnik osnovao, kao svoja radna tijela:
1. 28. lipnja 2013. - Povjerenstvo za praćenje realizacije projekta izgradnje parkirališta s poslovnim
prostorom u predjelu „Potok“ u Korčuli (Povjerenstvo ima 6 članova, a predsjednik je
Gradonačelnik)
2. 30. srpnja 2013. – Povjerenstvo za promet (7 članova, predsjednik je Zamjenik gradonačelnika).
Imenovanja i razrješenja
1. 12. kolovoza 2013. – Imenovani su članovi Upravnog vijeća Centra za kulturu (L. Farac, S.
Živkušić i F. Radovanović)
2. 10. listopada 2013. – Razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski
objekti Korčula“ (P. Podbovšek i M. Pažin umjesto M. Sardelića i N. Lausa)
3. 11. listopada 2013. – Razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula
(D. Sardelić i P. Farac umjesto F. Sardelić i F. Lozica)
4. 26. studenog 2013. – Prijedlog Skupštini NPKLM vodovod d.o.o. o promjeni člana NO,
predstavnika Grada (A. Tvrdeić umjesto M. Sardelića).

GRADONAČELNIK
Vinko Kapelina, dipl oec.
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