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Poslovanje Grada  u ovom vremenskom razdoblju bilo je stabilno i u okvirima planiranog. Proračunu, 

njegovo donošenje te izmjene i dopune nisu predmet ovog izvješća obzirom da su već raspravljene na ovom 

Gradskom vijeću. Reći ću samo da smo izvršavali  sve planirane obaveze, a posebnu pažnju posvetili 

ispunjavanju obaveza prema svim korisnicima Proračuna. Financiranje određenih projekata  nije bilo 

moguće.  

 

1. Pitanja kojima smo posvetili najviše pažnje 

 

1.1. Rješenje problema HTP-a „Korčula“ 

 

Rješavanje problema HTP-a „Korčula“, sam posebno elaborirao u svom prethodnom izvještaju i vjerujem da 

nema potreba ponavljati važnost ovog pitanja. Ističem da smo i dalje bili vrlo aktivni u nastojanju da zajedno 

s Upravom i Nadzornim odborom pronađemo izlazak iz teške situacije. 

Ostvaren je određen napredak ali još nema konačnog rješenja. Iskoristili smo i boravak premijera Vlade RH, 

gospodina Zorana Milanovića, povodom Sv. Todora, Dana Grada, da ga detaljno izvijestimo o trenutnom 

stanju. Zahvalili smo na dosadašnjoj pomoći i zamolili za daljnju potporu u rješavanju ovog složenog 

gospodarskog pitanja.   

 

1.2. Problem HITNE POMOĆI u Gradu Korčuli 

 

Ovo je također pitanje koje sam vrlo detaljno elaborirao u prethodnom izvješću te ću samo reći da je tim T 1  

( pet liječnika, pet sestara i pet vozača ) u Korčuli u ovom vremenu uspostavljen te da je danas u punoj 

funkciji.  

Istaknut ću da smo se, zbog našeg velikog interesa, uključili u rješavanje određenih pitanja oko formiranja 

ovog tima te prihvatili financiranje smještaja liječnika  i to u 2012. g. sa 24.000 Kn a u 2013. g. sa 72.000 

Kn.    

Vjerujem da veliki broj naših građana dijele moje zadovoljstvo rješenjem ovog pitanja. 

Svakako se i ovdje na GV želim javno zahvaliti ministru zdravlja RH. gosp.  Rajku Ostojiću na potpori u 

rješavanju ovog pitanja i nadam se da nikada više nećemo biti u situaciji da moramo mukotrpno dokazivati 

nešto što je toliko očito.  

 

1.3. Problem prometne povezanosti 

        

Ovo je također pitanje koje je detaljno prezentirano u mom zadnjem izvješću. 

Isto je bilo na dnevnom redu i u ovom razdoblju. Mislim da je dovoljno izvijesti da  za ovu sezonu nema 

promjene u plovidbenim redovima. 

Novina je što smo pokrenuli razgovore o prelasku granice na Neumu, pogotovo kada se uspostavi Šengenski 

režim. Inicirali smo raspravu o mogućoj postavi brze trake za prolaz automobila s DU tablicama.  

    

2. Prostorno planiranje i uređenje naselja 
 

-  Izrađen je konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja „GZ „Dominče“ i donesena je Odluka   o izradi 

Detaljnog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“, s ciljem da se omogući planska izgradnja 

gospodarskih sadržaja i potakne gospodarska aktivnost na području grada Korčule. 

-  Također je donesena i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“. Ciljevi za izradu ovog 

UPU-a su da se omogući planska izgradnja infrastrukturnih sadržaja nove  luke, da se poboljša prometna 

povezanost otoka s kopnom preko poluotoka Pelješca te da se prometno rastereti Korčulu i postojeća luka u 

Korčuli koja ne zadovoljava potrebe povećanja prometa. 

- 4. kolovoza 2012. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Grad 

Korčula je poduzeo potrebne organizacijske mjere da svim vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih 

zgrada omogući pravovremeno podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju, što je 

neophodan preduvjet za pokretanje postupka legalizacije 
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3. Značajne aktivnosti i projekti u realizaciji u izvještajnom razdoblju: 

 

3.1. Izgradnja zatvorenog bazena 
 

22. rujna 2012. godine Željko Jovanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH, svečano je 

otvorio natkriveni gradski bazen Gojko Arneri u Korčuli. 

Izgradnja bazena trajala je tri godine. Počela je 9. srpnja 2009. godine, a završila dobivanjem uporabne 

dozvole 27. srpnja 2012. U ovaj objekt  uloženo je 40 milijuna kuna, od čega je 27 milijuna osigurala Vlada 

RH, 4 milijuna Dubrovačko-neretvanska županija, a 9 milijuna Grad Korčula.  

Mislim da nema potrebe više govoriti o ovom projektu jer je sve rečeno u prethodnom izvješću. 

 

3.2. Sanacija deponija „Kokojevica“ 

  
Rješavanje pitanja nastavka investicije i rješavanje spora na relaciji Investitor – Fond – Izvođač.  

Rješavanje prava građenja s nadležnim ministarstvom u tijeku. 

Izrada projekta dodatnim radovima kako bi se korištenje deponija moglo nastaviti još određeni vremenski 

period.  

Došlo je do požara na deponiju i sa općinom Blato i Vela Luka dogovoreno privremeno odlaganje na 

deponiju „Sitnica“. 

 

3.3. Izgradnja objekta  „ PARKIRALIŠTE – POTOK“.  

 

Izmjena i dopuna građevinske dozvole u tijeku. 

Izrada procjena i rješavanje imovinsko pravnih pitanja. 

Dodatno osiguran dio sredstava za izgradnju „Rotora“. 

Rekonstrukcija  vodovoda radi izgradnje rotora.   

 

3.4. Sustav za zbrinjavanje otpadnih voda za područje Grada 

 

Nastavljena  suradnja sa predstavnicima Županije, Ministarstva  poljoprivrede, Hrvatskih voda i njemačke 

udruge EVS radi pripreme i realizacije pilot projekta na našem lokalitetu.  

Temeljem Ugovora o inženjering i konzalting uslugama sa komunalnom udrugom EVS iz Saabruckena 

(Njemačka) izrađeni su elaborati pod nazivom „Aktualna situacija zbrinjavanja otpadnih voda na području 

grada Korčule“ i „Aktualna situacija zbrinjavanja otpadnih voda u naseljima na području Grada 

Korčule“. 

Ovi elaborati služe za pokretanje izrade projektne dokumentacije za izgradnju modernog infrastrukturnog 

sustava za zbrinjavanje otpadnih voda sukladno standardima Europske unije.  

 

3.5. Projekt „Korčula grad UNESCO-a“ 

 

U okviru „Projekta izgradnje dokumentacijske osnove za formiranje nominacijskog dosjea za uvrštenje 

urbane gradske jezgre Korčule na listu Svjetske baštine UNESCO-a“ održana je peta, posljednja, radionica u 

Korčuli, od 14. do 16. studenog 2012. godine, na kojoj su sudjelovala 2 profesora-mentora i 12 studenata 

Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva. 

Definirane su smjernice za prijedlog plana upravljanja graditeljskom baštinom povijesne jezgre. 

Za tiskanje je pripremljena brošura koja sadrži sve materijale i dokumente koji su obrađeni tijekom trajanja 

projekta.  

 

3.6. Sufinanciranje studentskog i učeničkog prijevoza  

 

Temeljem potpisanog ugovora s Rijeka-transom, provedenog javnog poziva i  donesenih potrebnih akata 

Grad Korčula sufinancira autobusni  prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Grada Korčule u 

školskoj/akademskoj 2012./2013. godini. 

 

3.7. Opskrba pitkom vodom u sušnim područjima 

 

Produžen ugovor o korištenju cisterne iz robnih zaliha RH. 
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3.8. Poticaj izvrsnim korčulanskom studentima 

 

I ove godine Grad Korčula je na temelju raspisanog javnog poziva dodijelio deset jednokratnih novčanih 

nagradu u iznosu kn od 1.000.00 za izvrsne studente s područja Grada Korčule 

 

3.9. Projekt „Prometno redarstvo u Gradu Korčuli“ 

           

U Gradskoj upravi je temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama ustrojena nova služba s 

ciljem da se poveća kvaliteta odvijanja prometa na području cijelog Grada, te spriječi urbana devastacija 

prostora, a naročito kulturne i povijesne baštine. Projekt je realiziran u suradnji s Policijskom akademijom iz 

Zagreba i tvrtkom RI-ing d.o.o. iz Rijeke koja je isporučila programsku opremu i uređaje za djelovanje 

prometnog redara na terenu i vođenje prekršajnih postupaka protiv prekršitelja. Prometni redar je započeo 

svoj rad početkom studenog 2012. 

 

3.10. Korčula kao partner Splitu u kandidaturi za Europsku prijestolnicu  

 kulture 2020. 

 

Grad Korčula priključio se kao partner Gradu Splitu u njegovoj kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture 

2020. Glavni motiv našeg sudjelovanja u ovom projektu je mogućnost revitalizacije urbanih sadržaja te 

postizanje većeg međunarodnog značaja kroz jačanje prepoznatljivosti grada kao destinacije kulturnog 

turizma. 

 

3.11. Prijem u članstvo Europska udruga povijesnih gradova 

 

Grad Korčula primljen je u članstvo Heritage Europe – Europske udruge povijesnih gradova i regija, 

međunarodnoj udruzi gradova i regija koji imaju kulturno-povijesno naslijeđe, sa sjedištem u Norwichu u 

Engleskoj 

 

3.12. Projekt „Barokni festival“ Korčula 

 

Grad je financijski i organizacijski podržao održavanje prvog Baroknog festivala Korčula, desetodnevne 

kulturne manifestacije koja se odvijala u korčulanskim sakralnim objektima, pri čemu je izvedeno  dvanaest 

koncerata istaknutih domaćih i stranih glazbenika, specijalista za baroknu glazbu. 

 

3.13. Projekt „Jadranski susreti“ 

 

Grad je sufinanciraio i organizacijski pomogao održavanje četvrt-finalnog ogleda Jadranskih susreta koji se 

uz sudjelovanje dvije ekipe iz Korčule i šest ekipa iz južno-dalmatinskih mjesta održao 31. srpnja na 

plivalištu KPK.  

 

 

3.14. Novi sadržaji i usluge na Mobileguidu 

 

Proširen je program usluga Mobile guide, besplatnog elektronskog vodiča kroz muzej i turističku ponudu 

grada Korčule. Osim putem smartphona usluga je postala dostupna i na webu, a postavljanjem novih 

pristupnih točaka znatno je prošireno područje grada koje pokriva WiFi Mobile guide (Gradski muzej, zgrada 

TZ i cijeli prostor zapadne rive, terasa hotela Korčula, terasa restorana Kanavelić, terasa restorana Gradski 

podrum, Ulica Korčulanskog statuta, ACI marina, terasa restorana Aborda, terasa hotela Korsal, cijela 

istočna riva, Plokata). Projekt je realiziran u partnerstvu s tvrtkom Astarta d.o.o. iz Zagreba. 

 

3.15. Projekt „GIS Grada Korčule“ 

 

Proveden projekt „Izrada Geografskog informacijskog sustava (GIS) Grada Korčule“. Projekt je proveden na 

osnovu ugovora s tvrtkom EDC d.o.o. iz Zagreba. GIS se temelji na dostupnim grafičkim i tekstualnim  

podacima i informacijama o prostoru koji su namijenjeni različitim korisnicima - od službi Grada Korčule do 
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građana i ostalih vanjskih korisnika koji imaju potrebu za brzim pristupom podacima o stanju u prostoru na 

području Grada Korčule. 

 

3.16. Projekt „Pomoć penzionerima“ 

 

U povodu božićnih blagdana Grad Korčula dodijelio je umirovljenicima koji imaju prebivalište na području 

Grada božićni dar – poklon bon, i to: 

 bon od 150 kn umirovljenicima s mirovinom do 1.500 kn, 

 bon od 100 kn umirovljenicima s mirovinom od 1.500,01 kn do 2.000 kn. 

 

3.17. Projekt „Dani Cvita Fiskovića“ 

 

Potpora i sudjelovanje u organizaciji XIII. Dana Cvita Fiskovića s temom: „Majstorske radionice u 

umjetnosti Hrvatske“, koja je održana od 4. do 7. listopada u Orebiću i Korčuli. 

 

3.18. Projekt „Dani Petra Šegedina“ 

 

Izrađen zbornik IV Dana u suradnji sa HAZ-u, Leksikografskim zavodom Miroslvav Krleža i Društvom 

Hrvatskih pisaca. 

 

4. Ostale aktivnosti Gradonačelnika 

 

4.1. Aktivnosti vezane za TZ 

 -  Sudjelovanje u pripremi izrade Strategije razvoja turizma DNŽ. 

      -   Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Župana DNŽ. 

 

4.2. Vijeće Otočkih načelnika 

        -  Održana sjednica na temu problema zbrinjavanja smeća na otoku.   

 

5.  Posebno želim istaknuti:  
 

Prošle godine je izuzetno svečano obilježen Dan Grada Korčule, uz sudjelovanje predsjednika Vlade RH 

Zorana Milanovića, potpredsjednicima Hrvatskog sabora Nenada Stazića, akademika Željka Rainera, 

ministra uprave Arsena Bauka, zamjenika ministra turizma Olega Valjalo, saborskih zastupnika Mladena 

Marelića, Tatjane Šimac Bonačić, Don Ivana Grubišića, Jakše Baloevića i Branka Bačića, župana DNŽ 

Nikole Dobroslavića i drugih uvaženih uzvanika. 

 

 

                                                                                                              GRADONAČELNIK                                   

                                                                                                      Mirko  Duhović, dipl. ing. građ. 


