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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Sjednica je održana 16. travnja (utorak) 2013. godine, s početkom u 18.35 sati, u Gradskoj vijećnici u 

Korčuli.  

Sjednici je predsjedao Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. 

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjel za opće poslove i mjesnu 

samoupravu.  

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule. 

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, i Srđan Mrše –  

v.d. pročelnika. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Julio Marelić, Marinko 

Pažin i Nika Silić Marojević. 

 

AKTUALNI SAT 

Od 18.45 sati sjednici je nazočna vijećnica Nika Silić Marojević, čime je kvorum činilo 13 vijećnika. 

Na Aktualnom satu vijećnička pitanja su postavili vijećnici Joško Cebalo, Nika Silić Marojević, Vjeran 

Filippi, Andrija Fabris i Robert Lučić, a na odgovore su dali gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika (na 

pitanje vijećnika V. Filippija). 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

Predsjednik Vijeća je predložio dopunu dnevnog reda s tri nove točke, i to kao točke: 

4. Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“ 

5. Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“ 

6. Međuvlasnički ugovor između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o. 

O dopuni dnevnog reda se odlučivalo bez rasprave. 

Dopuna dnevnog reda je usvojena većinom glasova (9 „za“ i 2 „protiv“). 

Robert Lučić, kao član Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je stav Odbora, da se o predloženim točkama 21. 

sjednice GV, uključujući dopune, može pravovaljano raspravljati i donositi pravovaljane odluke.  

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je predloženi, s usvojenim dopunama, dnevni red na 

glasovanje koji je glasio: 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 

2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine 

3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule s 

pripadajućim Planom civilne zaštite 

4.    Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“ 

                    5.    Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“ 

       6.    Međuvlasnički ugovor između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o. 

       7.    Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini 

8.    Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. godini 

9.    Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu 

10.  Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu 

11.  Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu 

12.  Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini 

13.  Plan rada  Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu 

14.  Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini 

15.  Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu 

16.  Ponuda za pravo prvokupa dijela prizemlja u čest. zgr. 382 k.o. Korčula 

Dnevni red usvojen je većinom glasova (9 „za“, 2 „protiv“). 

 

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 

Rasprave, tj. primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice nije bilo. 

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
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2. TOČKA –  Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.   

                        godine 

Nakon što je gradonačelnik podnio Izvješće o svom radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 

godine (sjednički materijal) u raspravi po Izvješću su sudjelovali vijećnici Zoran Čumbelić, Tino Andrijić, 

Joško Cebalo, Vjeran Filippi te gradonačelnik i predsjednik Vijeća. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća utvrdio je da je Gradsko vijeće primilo na znanje Izvješće 

Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 

 

3. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule   

                       s pripadajućim Planom civilne zaštite  

Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite 

i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite, u tekstu kako je predložen u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom 

civilne zaštite, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno. 

  

4. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“ 

Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog 

plana uređenja „Pupnat 2“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, usvojen je jednoglasno. 

 

5. TOČKA – Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“ 

Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vjeran Filippi i Zoran Čumbelić. 

Repliku je imao vijećnik Vjeran Filippi (na izlaganje vijećnika Z. Čumbelića). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog 

plana uređenja „Zagradac“, tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, usvojen je jednoglasno. 

 

6. TOČKA – Međuvlasnički ugovor između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o. 

Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik, koji je Vijeću predložio donošenje sljedećeg 

Zaključka: 

1. Prihvaća se prijedlog Međuvlasničkog ugovora između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o., kao 

suvlasnika parkirališta s poslovnim prostorom, izgrađenim na čest. zem. 339/1 k.o. Korčula, na lokaciji 

„Potok“ u Korčuli, koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

2. Predlaže se Gradonačelniku da sklopi Međuvlasnički ugovor, kako je dan u prijedlogu, i da poduzme sve 

radnje i donese potrebite odluka u ime Grada Korčule koji proizlaze iz tog Ugovora. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

U raspravi su sudjelovali osim gradonačelnika, vijećnici Andrija Fabris, Tino Andrijić, Zoran Čumbelić, 

Renato Jurjević, Vjeran Filippi i Vicko Ivančević. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je predloženi Zaključak (sjednički materijal) na 

glasovanje. 

Prijedlog Zaključka., u tekstu kako ga je predložio gradonačelnik, odnosno kako je predložen u radnom 

materijalu (uključujući prijedlog Ugovora i priloga Ugovoru ), usvojen je većinom glasova (9 „za“, 4 

suzdržana). 

  

Prije prelaska na 7. točku dnevnog reda, predsjednik Vijeća odredio je stanku, koja je trajala od 21.07 do 

21.15 sati, radi tehničke pripreme za prezentaciju.  
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7. TOČKA – Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Knjižnice, Tajana Grbin. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini, u sadržaju: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini, kako 

je predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

8. TOČKA – Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. godini 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Knjižnice, Tajana Grbin. 

Uvodni osvrt na Program rada (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik te vijećnici Vicko Ivančević, Zoran Čumbelić, Mario Sardelić i 

ravnateljica. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. godini, u sadržaju: 

1. Daje se suglasnost na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. godini. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. 

godini, kako je predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

9. TOČKA – Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Muzeja, Marija Hajdić. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi su sudjelovali zamjenik gradonačelnika i vijećnici Zoran Čumbelić, Andrija Fabris, Vjeran Filippi 

i Vicko Ivančević. 

U 22.07 sati sjednicu je napustila vijećnica Nika Silić Marojević, čime je kvorum činilo 12 vijećnika. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu, u sadržaju: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu, kako je predložen, 

usvojen je jednoglasno. 

 

10. TOČKA – Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Muzeja, Marija Hajdić. 

Po ovoj točki, sjednici je privremeno presjedala vijećnica Nena Seretinek, kao dobno nazočna najstarija 

vijećnica. 

Uvodni osvrt na Program rada (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, ravnateljica te vijećnik Vicko Ivančević. 

Repliku je imao vijećnika Vicko Ivančević (na izlaganje ravnateljice). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjedateljica je stavila na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu, u sadržaju: 

1. Daje se suglasnost na Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu, kako je 

predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

11. TOČKA – Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Vrtića, Fanica Ivelja. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Andrija Fabris. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu, u sadržaju: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu. 
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2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu, kako je 

predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

12. TOČKA – Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Centra, Lana Filippi Brkić. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini, u sadržaju: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini, kako je 

predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

13. TOČKA – Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu 

Ovoj točci je nazočila ravnateljica Centra, Lana Filippi Brkić. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznijela je ravnateljica. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, ravnateljica i vijećnik Zoran Čumbelić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu, u sadržaju: 

1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu za 2013. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu za 2013. godinu, kako je 

predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

Prije prelaska na 14. točku dnevnog reda, predsjednik Vijeća odredio je stanku, koja je trajala od 23.06 do 

23.11 sati, radi tehničke pripreme za prezentaciju.  

 

14. TOČKA – Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini 

Ovoj točci je nazočio ravnatelj Ustanove, Dalibor Antunović. 

Uvodni osvrt na Izvješće (sjednički materijal) iznio je ravnatelj. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, ravnatelj i vijećnici Vicko Ivančević, Tino Andrijić i Andrija Fabris 

Repliku je imao vijećnik Tino Andrijić (na izlaganje ravnatelja). 

Predsjednik Vijeća odredio je i treću stanku, koja je trajala od 23.45 do 23.50 sati. 

U 23.45 sati sjednicu je napustio vijećnik Tino Andrijić, čime je kvorum činilo 11 vijećnika. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini, u sadržaju: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini, 

kako je predložen, usvojen je jednoglasno. 

 

15. TOČKA – Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu 

Ovoj točci je nazočio ravnatelj Ustanove, Dalibor Antunović. 

Uvodni osvrt na Program (sjednički materijal) iznio je ravnatelj. 

U raspravi su sudjelovali ravnatelj i vijećnik Vjeran Filippi. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća je stavio na glasovanje prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu, u sadržaju: 

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove športski objekti Korčula za 2013. 

godinu, kako je predložen, usvojen je većinom glasova ( 8 “za“). 

 

16. TOČKA – Ponuda za pravo prvokupa dijela prizemlja u čest. zgr. 382 k.o. Korčula 

Uvodno obrazloženje, kao predlagač, iznio je gradonačelnik. 



 5 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog Zaključka o prvokupa 2. etaže u čest. zgr. 

181/3 k.o. Korčula (Korčula, stara gradska jezgra), u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na 

glasovanje. 

Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa 2. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula, u tekstu kako 

je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (13 „za“, 1 suzdržan). 

 

Završeno u 00.05 sati. 

                                                                                                                                       PREDSJEDNIK          

                                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA                               

                                                                                                                           Lovro Krstulović, dr. med. dent.             


