
I Z V J E Š Ć E 
predsjednice o radu Gradskog vijeća za period od 1. srpnja 2013. do  15. listopada 2014. godine 

 
  
Prva sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održana je 20. lipnja 2013. godine. 
  
Do sada je održano 13. sjednica Gradskog vijeća. 
  
Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada, koji glasi:  
 „Vije će u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, obavlja Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i u 
svezi s time donosi opće akte: statut, proračun, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 
poslovnik, planove, programe, preporuke, deklaracije i druge vrste općih akata određene posebnim propisima 
, te druge akte rješenja i zaključke i druge pojedinačne akte propisane posebnim propisima te daje autentična 
tumačenja Statuta i drugih općih akata Vijeća.“, 
ovo Gradsko vijeće donosilo je rješenja, odluke, programe, zaključke, izvještaje, analize, smjernice i 
proračun. 
  
ZAKLJUČCI: 
  

1. Zaključak o izmještanju planirane lokacije u prostornom planu uređenja Grada Korčule za 
pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište ( 23. rujna 2014.) 

2. Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Statuta Grada Korčule poradi usklađivanja sa Zakonom o 
lokalnoj i područnoj samoupravi (NN br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 150/11, 
144/12 i 19/13 i uklanjanja nepravilnosti ukazane od strane Ureda državne uprave DNŽ (vezano za 
osnivanje MO Sv. Antuna-Žrnovo) 

3. Zaključak o izmjeni Zaključka o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata 
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog muzeja za 2013. godinu 
5. Zaključak o davanju suglasnosti za Program rada Gradskog muzeja za 2014. godinu 
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2013. godini 
7. Zaključak o davanju suglasnosti na plan rada Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu 
8. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 575/1 i 575/3 k.o. Korčula 
9. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 168 k.o. Korčula 
10.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr. 425 k.o. Korčula 
11.  Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Niku Periću 
12.  Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Rukometnom klubu 
13.  Zaključak kojim se zadužuju nadležna tijela Gradske uprave da utvrde realno stanje svih dugovanja 

prema Gradu Korčuli do 30. lipnja 2014. godine te da poduzmu sve mjere za naplatu dospjelih 
potraživanja do 31. srpnja 2014. godine i o istom izvijeste Gradsko vijeće 

14.  Zaključak kojim se zadužuje Gradska uprava da poduzme mjere kojima će se prikupiti ponude za 
objedinjavanje poslovnih aplikacija (informatičke usluge) koje Grad Korčula trenutno koristi od 
strane jednog dobavljača a rok za isto je 31. svibnja 2014. godine. 

15.  Zaključak koji se zadužuje Gradonačelnik da predloži Gradskom vijeću mjere i radnje za 
racionalizaciju troškova vođenja knjigovodstvenih usluga na razini ustanova u vlasništvu Grada, 
trgovačkih društava u isključivom vlasništvu Grada Korčule i Turističke zajednice Grada Korčule 

16.  Zaključak kojim će se napravit analiza o mogućnostima smještaja nogometnog stadiona s pratećim 
sadržajima prema važećim normativima za dobivanje određene licence te će se provesti javna 
rasprava o predmetnoj inicijativi nakon čega će se o eventualnoj promjeni raspravljati na Gradskom 
vijeću. 

17.  Zaključak koji se zadužuje Gradonačelnik da detaljnije elaborira stav reorganizacije pravosudnog 
sustava (pri čemu se ukida Općinski i Prekršajni sud u Korčuli) u posebnom pismenom obliku kojeg 
treba dostavit na relevantne adrese da se prijedlozi općinama koje spadaju u  nadležnost Općinskog 
odnosno Prekršajnog suda u Korčuli da donesu isti zaključak. 

18.  Zaključak kojim se zadužuje Gradska uprava da ustroji katastar zelenih javnih površina u Korčuli te 
da poduzmu sve potrebite mjere zaštite i održavanja zelenih javnih površina. 

19.  Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Ustanove Športski objekti Korčula za 2013. godinu 
20.  Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove Športski objekti Korčula za 2014. 

godinu. 



21.  Zaključak o prihvaćanju izviješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2013. godinu 
22.  Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2014. godinu 
23.  Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u 2014. godini. ( 24. ožujka 2014. ) 
24.  Zaključak o odobrenju lokacija za trgovinu na malo putem kioska ( 24. ožujka 2014. ) 
25.  Zaključak o lokacijama na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku ( 24. ožujka 2014. ) 
26.  Zaključak  o osnivanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u Gradu Korčuli ( 24. ožujka 

2014. ) 
27.  Zaključak kojim se prima na znanje izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Korčule za 

2012. godinu i predlaže se Gradonačelniku da poduzme potrebne mjere za otklanjanje uočenih 
nedostataka u reviziji. ( 27. prosinca 2013.) 

28.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 1. etaže u čest. zgr 561 k.o. Korčula ( 27. prosinca 2013. ) 
29.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 4. etaže u čest. zgr 181/3 k.o. Korčula ( 27. prosinca 

2013.)  
30.  Zaključak o prijedlogu člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu Republike Hrvatske ( 27. prosinca 2013. ) 
31.  Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u 2013. godini ( 15. studenog 2013. ) 
32.  Zaključak kojim se podržava projekt „Igre otoka svijeta“  ( 15. studenog 2013. ) 
33.  Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku da u okviru financijskih mogućnosti Grada Korčule u 

prijedlogu Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu planira povećanje sredstava za sufinanciranje 
Dječjeg vrtića „Anđeli čuvari“ u skladu sa zakonom ( 15. studenoga 2013. ) 

34.  Zaključak kojim se prima na znanje izviješće o financijskom stanju Grada Korčule po primopredaji 
vlasti ( 15. studenoga 2013. ) 

35.  Zaključak kojim se prima na znanje Financijski izvještaj KTD-a „Hober“ d.o.o. o poslovanju za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine ( 15. studenog 2013. ) 

36.  Zaključak kojim se prima na znanje izviješće Ustanove „Športski objekti Korčula“ o radu za prvih 
devet mjeseci 2013. godine ( 15. studenog 2013. ) 

37.  Zaključak kojim se prima na znanje izvješće KORA-e d.o.o. o radu za razdoblje od 15. svibnja do 
30. rujna 2013. godine ( 15. studenog 2013.) 

38.  Zaključak kojim se prima na znanje izvješće o stanju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Korčule 
( 15. studenog 2013. ) 

39.  Zaključak kojim se prima na znanje izviješće o stanju naplate komunalnih davanja Gradu Korčuli ( 
15. studenog 2013. ) 

40.  Zaključak kojim se za sada neće pristupiti izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Korčule u smislu povećanja vijećničkih naknada te se traži od 
Gradonačelnika da se svim vijećnicima da prijenosno računalo od Grada Korčule za potrebe e-
sjednice ( 15. studenog 2013. ) 

41.  Zaključak kojim se prima na znanje izvješće o stanju na javnim površinama u Gradu Korčuli na dan 
04 studenoga 2013. godine ( 15. studenog 2013. ) 

42.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 5. etaže u čest. zgr 358 k.o. Korčula ( 15. studenoga 2013.)  
43. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa čest. zgr 303/2 k.o. Korčula ( 15. studenoga 2013. ) 
44.  Zaključak o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika ( 04. rujan 2013. ) 
45.  Zaključak o dodjeli nagrade Grada Korčule za Životno djelo gosp. Tomislavu Katiću ( 22. srpnja 

2013. ) 
46.  Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom krnovalskom klubu 

„Bonkulovići“ ( 22. srpnja 2013. ) 
47.  Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Humanitarnoj udruzi „Korčulansko-

Pelješko srce“ ( 22. srpnja 2013. ) 
48.  Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Glazbenoj udruzi „Crnomiri“ ( 22. 

srpnja 2013. ) 
49.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 3.etaža u čest. zgr.181/03 k.o. Korčula (22. srpnja 2013.) 
50.  Zaključak u kojem Grad Korčula traži od Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski promet 

poništenje postupka za dodjelu koncesije za javne usluge ( obavljanje linijskog obalnog pomorskog 
prijevoza na brzobrodskoj liniji Korčula(Prigradica)-Hvar-Split) te da se ponovo raspiše natječaj za 
dodjelu koncesije na navedene linije ( 01. srpnja 2013. ) 



51.  Zaključak kojim će Grad Korčula preuzeti obvezu financiranja pripravnosti u zavodu za hitnu 
medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Ispostava Korčula za razdoblje od 01. listopada do 31. 
prosinca 2014. godine s 25.000 kn mjesečno. ( 30. rujna 2014. ) 

52.  Zaključak o nekorištenju prava prvokupa stana na III. katu čest. zgr 73/2 k.o. Korčula ( 30. rujna 
2014. ) 

  
  
 ODLUKE:  
  

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule  ( 28. srpnja 2014. ) 
2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu ( 28. srpnja 2014.) 
3. Odluka o donošenju Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule  

( 28. srpnja 2014 ) 
4. Statutarna odluka o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo ( 26. lipnja 2014. ) 
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu ( 27. prosinca 2013. ) 
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu ( 27. prosinca 2013. ) 
7. Odluka o financiranju Gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule ( 27. prosinca 

2013. ) 
8. Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ( 22. srpnja 2013. ) 

  
  
PROGRAMI:  
  

1. Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2014. godini ( 28. srpnja 2014. ) 
2. Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2014. godinu ( 28. srpnja 2014. ) 
3. Program gradnje objekta i i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2014. 

godinu  ( 26. lipnja 2014. ) 
4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 

2014. godinu ( 26. lipnja 2014. ) 
5. Program javnih potreba u športu grada Korčule za 2013. godinu ( 22. srpnja 2013. ) 

  
  
IZVJEŠTAJI: 
  

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu ( 26. lipnja 2014. ) 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu ( 15. studenog 2013. ) 
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu ( 22. srpnja 2013.) 

  
  
 
RJEŠENJA:  
   

1. Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule ( 27. prosinca 2013. ) 
2. Rješenje o izboru članova Mandatnog odbora ( 01. srpnja 2013. ) 
3. Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja (01. srpnja 2013.) 
4. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća ( 01. srpnja 2013. ) 
5. Rješenje o izboru Odbora za javna priznanja ( 01. srpnja 2013. ) 
6. Rješenje o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik (01. srpnja 2013.) 
7. Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije (01.srpnja 2013.) 

  
  
ANALIZE: 
  

1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule   ( 27.prosinca 2013. ) 
  
 
 



SMJERNICE 
  

1. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  Grada Korčule ( 27. 
prosinca 2013. ) 

  
  
 PRORAČUN ZA 2014. godinu ( 27. prosinca 2013. ) 
  
  
 Korčula, 11. listopada 2014. godine 
  
  
                                                                                                                       Predsjednica Gradskog vijeća 
                                                                                
                                                                                                                                     Ivona Kapor 
 

 


