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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 
Sjednica je održana 4. prosinca (petak) 2009. godine, s početkom u 18.25 sati, u Gradskoj vijećnici u 
Korčuli.  
Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. 
Sjednica iz tehničkih razloga nije ostala u tonskom zapisu pa ovaj zapisnik ne sadrži pitanja i 
odgovorena na Aktualnom satu niti svaku pojedinačnu raspravu po točkama dnevnog reda. 
Skraćeni zapisnik temeljem bilješki izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada.  
Sjednica se prenosi putem Radio Korčule (do 23.45). 
Utvrđen je (početni) kvorum od 15 vijećnika.  
Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamjenik gradonačelnika, i Srđan 
Mrše – tajnik Grada.   
 
 AKTUALNI SAT 
U Aktualnom satu pitanja su postavili vijećnici: Robert Lučić, Vedran Leleković, Gordana Curać 
Depolo, Vicko Ivančević, Tino Andrijić, Joško Cebalo, Ivan Andrijić, Marinko Pažin, Vjeran Filippi, 
Franica Matić Šain, Andrija Fabris, Ivan Andrijić (drugo pitanje), Gordana Curać Depolo (drugo 
pitanje). 
Odgovore na sva pitanja davao je gradonačelnik. 

 
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

Predsjednik Vijeća upoznaje Vijeće o prijedlogu vijećnika Tina Andrijića za donošenje općeg akta, 
tj. Odluke o naknadi za novorođeno dijete po hitnom postupku (prijedlog  za donošenje općeg  akta po 
hitnom postupku s tekstom prijedloga Odluke uručen je vijećnicima na samoj sjednici) te otvara 
prethodnu raspravu o uvrštenju predložene točke u dnevni red, tj. donošenja iste po hitnom postupku.  
Julije Marelić, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, ispred Odbora iznosi stav da nema 
nikakvih zapreka da se po predloženom dnevno reda može raspravljati i donositi pravovaljane odluke.  
Što se tiče prijedloga za donošenje općeg akata po hitnom postupku na ovoj sjednici Vijeća, stav 
Odbora je da u ovom slučaju ne postoje osobito opravdani razlozi za donošenje predloženog općeg 
akta po hitnom postupku. 
Dodatno obrazloženje nužnosti donošenja predloženog općeg akta po hitnom postupku iznos Tino 
Andrijić, kao predlagač predmetne Odluke o naknadi za novorođeno dijete. 
Gradonačelnik se protivi donošenju predložene Odluke po hitnom postupku smatrajući da se tom 
Odlukom zadire u Proračun Grada za 2010. godinu, koji još nije donesen, a prema Zakonu o 
proračunu pravo predlaganja proračuna je u ovlasti izvršnog tijela (u ovom slučaju gradonačelnika) i 
nitkog drugog. Načelno podržava da se o predloženoj Odluci raspravlja kod donošenja Proračuna za 
2010. godinu. Iznosi stav da će ukoliko se predložena Odluka donese na ovom Vijeću staviti veto na 
istu. 
U raspravi su još sudjelovali predsjednik Vijeća, Tino Andrijić, Robert Lučić, Andrija Fabris i Vicko 
Ivančević. 
Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog vijećnika Tina Andrijića za donošenje općeg akta (Odluka o 
naknadi za novorođeno dijete) po hitnom postupku na glasovanje, kao točka 11. dnevnog reda. 
Vijeće je većinom glasova (8 „za“, 5 „protiv“, 2 suzdržana) prihvatilo uvrštenje u dnevni red, kao 
točka 11. prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete. 
Nakon izjašnjavanja Vijeća o prijedlogu za uvrštenje donošenja općeg kata po hitnom postupku, kao 
dodatna točka 11. (prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete), predsjednik Vijeća stavlja 
predloženi i dopunjeni dnevni red na glasovanje, a koji glasi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća 
3. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule 
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009.   

godinu 
5. Prijedlog Odluke o naplati dospjelih, a neplaćenih potraživanja Grada Korčule 
6. Prijedlog Zaključka o povjeravanju komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja 
7. Izvješće o poslovanju za siječanj-rujan 2009. KTD-a Hober d.o.o. 
8. Prijedlog Zaključka o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu 
9. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popis birača 
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10. Ponuda za pravo prvokupa (stan na III. katu čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula) 
             11.  Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 
1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 

Primjedbi na zapisnik nema. 
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
 

2. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća 
Primjedbi na zapisnik nema. 
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
 

3. TOČKA – Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule 
Julije Marelić, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, ispred Odbora, kao predlagača 
prijedloga Poslovnika, daje jedno kraće obrazloženje prijedloga. Nadalje, ispred Odbora iznosi 
amandman Odbora (koji postaje sastavni dio prijedloga Poslovnika) koji se odnosi na izmjenu članka 
87. koji sada glasi: 
„Ako su podnijeti amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga općeg akata, 
Vijeće može, na prijedlog vijećnika, kluba vijećnika, predlagatelja ili Gradonačelnika i kada nije 
predlagatelj, odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima, predlagatelju i Gradonačelniku 
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.“ 
Robert Lučić predlaže amandman  da se u članku 114. stavku 2. rok za dostavu poziva za sjednicu 
izmijeni tako da bude osam dana umjesto pet dana, a poradi osiguranja dostatnog vremena za 
razgovore i dogovore kako na klubu vijećnika tako i na međustranačkom vijeću. 
Vicko Ivančević daje amandman na članak 23., kojim želi omogućiti da i nezavisni vijećnici koji 
nemaju uvjeta za osnivanje samostalnog kluba, kao vijećnici političkih stranaka koji nemaju uvjete za 
osnivanje samostalnog kluba (najmanje tri vijećnika) mogu biti članovi nekog kluba na način da se 
pridruže nekom od klubova političkih stranaka ili da zajedno osnuju klub, a koji glasi: 
„Klub vijećnika mogu osnovati najmanje tri člana Gradskog vijeća. 
Članovi Gradskog vijeća mogu osnovati klubove vijećnika prema stranačkoj pripadnosti ili klub 
nezavisnih vijećnika. 
Klubovi vijećnika osnivaju se na dobrovoljnom principu. 
Ukoliko nezavisni članovi ili članovi pojedine stranke nemaju najmanje tri vijećnika u Gradskom 
vijeću, mogu se pridružiti bilo kojem klubu vijećnika ili osnovati zajednički klub vijećnika. 
Klubovi vijećnika dužni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća i tajnika Grada 
te ujedno priložiti popis svojih članova i obavijest o izabranom predsjedniku kluba vijećnika.“ 
Predsjednik Vijeća daje stanku u 19,50 sati  a koja je trajala do 20.00 sati, kako bi se Odbor za Statut 
i Poslovnik, kao predlagač akta, očitovao o iznesenim amandmanima. 
Gordana Curać Depolo, kao zamjenica predsjednika Odbora za Statut i Poslovnika, iznosi stav 
Odbora po iznesenim amandmanima: 
1. Amandman vijećnika Roberta Lučića se prihvaća (čime taj amandman postaje sastavni dio 
prijedloga Poslovnika). 
2. Amandman vijećnika Vicka Ivančevića se načelno prihvatio ali uz preformulaciju Odbora, kao 
vlastiti amandman (čime taj amandman postaje sastavni dio prijedloga Poslovnika), koji glasi: 
- u stavku 2. u podstavku 3. riječ „ili“ se briše te se dodaje novi podstavak 4. koji glasi: 
„- nezavisni vijećnici i vijećnici političkih stranaka koji imaju ukupno najmanje tri vijećnika.“ 
- iza stavka 7. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: 
„Ako klub osnivaju nezavisni vijećnici sa vijećnicima političkih stranaka, onda prijavu podnose 
zajednički čelnik ogranka odnosno podružnice političke stranke i svi nezavisni vijećnici.“ 
Vezano za isto potrebno je u idućem stavku dodati osim stavka 4., 5. 6. 7. i 8. 
Vicko Ivančević odustaje od svog amandmana jer je amandman Odbora prihvatljiv. 
U raspravi su još sudjelovali Tino Andrijić i Ivan Andrijić. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, uz prihvaćeni amandman vijećnika 
Roberta Lučića i amandmane Odbora za Statut i Poslovnik na čl. 23. i 87.,  na glasovanje. 
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom 

materijalu, uz prihvaćeni amandman na čl. 114. st. 2. i amandmane Odbora na čl. 23. i 87., 

prihvaća se jednoglasno. 
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4. TOČKA – Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za   
                      2009. godinu 

Franica Matić Šain, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznosi stav da se 
prihvati Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu, uz sljedeće 
primjedbe odnosno prijedloge Odbora: 
- godišnje odnosno polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna dostavljati Gradskom vijeću čim prije 
- vijećnicima e-mailom dostavljati tromjesečna financijska izvješća Grada Korčule koja Grad dostavlja 
FINA-i 
- napraviti plan upravljanja imovinom 
- pokušati uspostaviti efikasniji mehanizam naplate prihoda Grada Korčule. 
U raspravi su sudjelovali Andrija Fabris, Ivan Andrijić, Vicko Ivančević, Vjeran Filippi te 
gradonačelnik. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu, u tekstu kako je to predložen u radnom materijalu, na 
glasovanje. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu, u tekstu 

kako je to  predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (13 „za“ i 2 suzdržana). 
 

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 
                      Grada Korčule 

Franica Matić Šain, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, ispred Odbora iznosi stav da se 
podrži prijedlog predmetne Odluke. 
Uvodno obrazloženje predložene Odluke iznosi gradonačelnik, kao predlagač Odluke. 
U raspravi su sudjelovali Gordana Curać Depolo, Tino Andrijić, Andrija Fabris, zamjenik 
gradonačelnika i gradonačelnik. 
Gradonačelnik, kao predlagač Odluke, iznosi jedan amandman na čl. 17. tako da se u čl. 17. riječi 
„osmog dana od dana“ zamjenjuju riječju „danom“ (koji postaje sastavni dio prijedloga Odluke), čime 
se želi skratiti rok stupanja na snagu predmetne Odluke s obzirom na njezino vremensko ograničenje 
primjene. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke o naplati dospjelih, a 
nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, uz 
amandman predlagača, na glasovanje. 
Prijedlog Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule, u tekstu kako je 

to predloženo u radnom materijalu (uz amandman predlagača), usvojen je jednoglasno. 
 

6. TOČKA – Prijedlog Zaključka o povjeravanju komunalne djelatnosti organiziranja i    
                       naplate parkiranja 

Uvodno obrazloženje predloženog Zaključka iznosi gradonačelnik, kao predlagač Zaključka. 
U raspravi su sudjelovali Ivan Andrijić, Tino Andrijić, Zoran Čumbelić, Andrija Fabris, Franica Matić 
Šain, Vicko Ivančević, zamjenik gradonačelnika i gradonačelnik. 
Tijekom rasprave (u 21.10 sati) po ovoj točki sjednicu je napustila vijećnica Gordana Curać Depolo, 
što daje kvorum od 14 vijećnika.  
Na zahtjev kluba vijećnika HDZ/HSS predsjednik Vijeća daje stanku u 21.20 sati, koja je trajala do 
21.25 sati. 
Andrija Fabris, ispred kluba HDZ/HSS iznosi stav kluba da će podržati predloženu Odluku. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka kojim se KTD-u „Hober“ 
d.o.o povjeravaju poslovi komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja na javnim 
parkiralištima na području Grada Korčule, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, na 
glasovanje. 
Prijedlog Zaključka, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno.  

 
7. TOČKA – Izvješće o poslovanju za siječanj-rujan KTD-a Hober d.o.o. 

Uvodno izlaganje izvješća daje direktor KTD-a Hober, g. Marko Milat (izvješće je dano u pisanom 
obliku u radnom materijal za sjednicu). 
U raspravi po danom Izvješću sudjelovali su Vedran Leleković, Ivana Andrijić, Vjeran Filippi, Andrija 
Fabris, Tino Andrijić, Zoran Čumbelić, Franica Matić Šain te gradonačelnik. 
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Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća utvrđuje da se Izvješće o poslovanju KTD-a Hober 
d.o.o. za siječanj-rujan 2009. prima na znanje. 
Sjednici od 22.45 sati predsjeda potpredsjednik Vijeća. 
 
 8. TOČKA – Prijedlog Zaključka o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu 
Uvodno obrazloženje potrebe donošenja turističkog master plana za Grad Korčulu daje vijećnik Ivan 
Andrijić, kao jedan od predlagača predloženog Zaključka o izradi turističkog master plana za Grad 
Korčulu. 
Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže da se u 
povjerenstvo iz 4. točke predloženog Zaključka imenuju: Franc Stenek, kao predsjednik, Ivan Andrijić 
i Andrija Fabris, kao članovi. 
Sjednici od 23.00 sata ponovno predsjeda predsjednik Vijeća. 
Franica Matić Šain predlaže da se u predmetno povjerenstvo imenuje Vjerana Filippija (čime se 
ukupni broj članova povjerenstva poveća na četiri). 
U raspravi su sudjelovali Ivan Andrijić, Robert Lučić, Andrija Fabris te zamjenik gradonačelnika. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka o izradi turističkog 
master plana za Grad Korčulu, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, sa sastavom 
povjerenstva povjerenstva; Fran Stenek, predsjednik, Ivan Andrijić, Andrija Fabris i Vjeran Filippi, 
kao članovi, na glasovanje. 
Prijedlog Zaključka o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, sa sastavom povjerenstva; Franc Stenek, predsjednik, Ivan Andrijić, Andrija 

Fabris i Vjeran Filippi, kao članovi, usvojen je jednoglasno.  

 
9. TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popis birača 

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže imenovanja 
za članove Povjerenstva za popise birača, i to: Vicka Ivančevića, za predsjednika, Sanju Tomašić, za 
člana, Vesnu Bakarić, za člana, Roberta Lučića, za zamjenika predsjednika, Srđana Mrše, za 
zamjenika člana, i Vida Vežića, za zamjenika člana. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo. 
Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za popise birača, u tekstu kako je predložen u radnom 

materijalu, s prijedlogom Odbora za izbor i imenovanje za  članove, usvojen  je jednoglasno. 

 

10. TOČKA – Ponuda za pravo prvokupa (stan na III. katu čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula) 
Kraće uvodno obrazloženje iznosi gradonačelnik, kao predlagač Zaključka. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo. 
Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za kupnju stana na III. katu čest. zgr. 73/2 k.o. 

Korčula (Korčula, Ulica Rafa Arnerija 8), u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen  

je većinom glasova (13 „za“, 1 suzdržan). 

 

11. TOČKA – Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete 
Uvodno obrazloženje predložene Odluke iznosi Tino Andrijić, kao predlagač Odluke. 
Gradonačelnik iznosi isti stav kao kod rasprave pri uvrštenju ove točke u dnevni red. 
Vicko Ivančević načelno podržava prijedlog Odluke, ali s obzirom na financijsko stanje i da će prema 
njegovom izračunu to proračun koštati znatno više nego je to predlagač iskalkulirao (cca 200.000-
250.000 kn), a prema njegovoj procjeni će to biti negdje oko pola milijuna kn, stoga predlaže 
amandman na iznose, tako da predlaže za prvo dijete bude 1.500,00 kn (umjesto predloženih 
4.500,00), za drugo 3.000,00 kn (umjesto 9.000,00), za treće i svako daljnje dijete, 5.000,00 kn 
(umjesto 15.000,00) jednokratno i daljnih pet godina po 3.000,00 kn (umjesto 6.000,00). 
Robret Lučić daje amandman da se u članku 2. stavku 1. t. 4. riječi: „šest mjeseci“ zamjene riječima: 
„godinu dana“, što je predlagač Odluke prihvatio (koji postaje sastavni dio prijedloga Odluke). 
U raspravi je još sudjelovao i vijećnik Andrija Fabris. 
Na zahtjev kluba vijećnika SDP/HNS predsjednik Vijeća daje stanku u 23.47 sati, koja je trajala do 
23.50 sati. 
Zoran Čumbelić, ispred kluba SDP/HNS iznosi stav kluba kojim se podržava prijedloga vijećnika 
Vicko Ivančevića o drukčijim iznosima naknade. 
Tino Andrijić, kao predlagač, podnosi novi prijedlog, tj. amandman na članak 3.  tako da bi stavak 2.  



 5

glasio: „Visinu naknade za prvo, za drugo, za treće i svako daljnje dijete odredit će se odlukom o 
izvršenju Proračuna Grada Korčule“, a što uvjetuje i nomotehničke izmjene stavka 2. i 3. članka 3. 
prijedloga Odluke (koji postaje sastavni dio prijedloga Odluke). 
(„Naknada iz stavka 2. za prvo, za drugo odnosno prvi dio naknade za treće i svako daljnje dijete 
isplatit će se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke. 
Ostalih pet dijelova naknade za treće i svako daljnje dijete isplaćivat će se po sklapanju ugovora iz 

članka 7. ove Odluke jednokratno godišnje, u razdoblju od pet kalendarskih godina koji slijede 
kalendarskoj godini u kojoj je isplaćen prvi dio naknade, u mjesecu rođenja djeteta za koje se 
ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet da primatelj naknade i dijete za koje je ostvarena naknada 
sukladno ovoj Odluci za vrijeme primanja naknade prebivaju na području Grada Korčule.“) 
Gradonačelnik podržava ovako preformuliranu Odluku, čime će se o iznosima raspravljati kod 
donošenja Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu, odnosno odluke o izvršenu proračuna. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno 
dijete, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, uz amandmane vijećnika Roberta Lučića i 
samog predlagača na čl. 3., na glasovanje. 
Prijedlog Odluke o naknadi za novorođeno dijete, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, 

uz amandmane Roberta Lučića i predlagača koji su postali sastavni dio prijedloga Odluke, usvojen 

je jednoglasno.  
 
Završeno u 24.00 sati. 
    
  
                                                                                                                                PREDSJEDNIK 
                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                         Lovro Krstulović, dr. stom. 


