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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 
Sjednica je održana 21. travnja (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 11.04 sati, u Gradskoj vijećnici u 
Korčuli.  
Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – predsjednik Vijeća. 
Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu 
samoupravu.  
Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika Ivan Blitvić, 
v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, 
Marica Kosović, v.d. pročelnica UO za proračun, i Srđan Mrše,  v.d. pročelnika. 
Utvrđen je (početni) kvorum od 10 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Frano 
Šeparović, Albert Marelić, Marija Šegedin i Mario Sardelić. 
 
AKTUALNI SAT 
Aktualni sat nije održan s obzirom da se radi o žurno sazvanoj sjednici (sukladno čl. 133. st. 4. Poslovnika). 
 
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, ispred Odbora iznio je zaključak da je ova žurna 
sjednica sazvana sukladno Poslovniku i da se o predloženoj točki može raspravljati i odlučivati. 
Rasprave nije bilo. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasovanje koji je glasio: 

1. Kratkoročno zaduživanje Grada Korčule radi isplate postignute cijene na dražbi (prodaja 
čest. zgr. 462 z.u. 686 k.o. Račišće/hotel Mediteran), po pravu prvokupa. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno (10 „za“). 
 

1. TOČKA – Kratkoro čno zaduživanje Grada Korčule radi isplate postignute cijene na dražbi   
                       (prodaja čest. zgr. 462 z.u. 686 k.o. Račišće/hotel Mediteran), po pravu prvokupa 

Uvodno obrazloženje točke dnevnog reda i predloženog zaključka podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 
Od 11.12 sati sjednici je nazočio vijećnik Mario Sardelić, čime je kvorum činilo 11 vijećnika. 
Vjeran Filippi, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, iznio je stav Odbora koji je jednoglasno 
prihvati prijedlog odluke (zaključka). 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lovro Krstulović (u ime kluba SDP/HNS), Vjenceslav Paić Karega, 
Darko Tarle (u ime kluba HDZ/HSP/HSP AS) i Nika Silić Maroević. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o kratkoročnom zaduživanju, u 
tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 
Prijedlog zaključka o kratkoročnom zaduživanju, kako je predložen u radnom materijal, usvojen je 
jednoglasno (11 „za“). 
 
Završeno u 11.23 sati. 
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