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1. Uvodna riječ gradonačelnika 

 

Prema odredbama Statuta Grada Korčule, gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti 

izviješće o svom radu Gradskom vijeću. 

 

Predmetno izvješće se odnosi na period od 01.01.2018 do 30.06.2018. 

 

Izvješće pokriva razdoblje koje su obilježili počeci provedbe tj. realizacija projekata za koje je 

financiranje osigurano iz EU fondova i domaćih izvora. 

 

Započeli smo sa radovima na rekonstrukciji zgrade Gradskog muzeja. Krenuli sa provedbom 

projekta revitalizacije utvrda grada Korčule. Završili prvu fazu rekonstrukcije EX restorana 

Liburne. ACI d.d. je otkupio Autobusni kolodvor, izvršio ispitivanje terena, te su se stekli uvjeti za 

preobrazbu cijelog tog prostora i dobivanje potpuno nove vizure ulaza u grad. 

 

2. Rad Gradske uprave, ustanova i društava u vlasništvu Grada 

 

Gradska uprava 

 

Radnje koje su poduzete kako bi se dvije ustanove preselile na novu lokaciju su u ovom razdoblju 

djelimično završene te se je uspjelo preseliti ured AGENCIJE ZA PLAČANJE U 

POLJOPRIVREDI, dok se preseljenje SANITARNE INSPEKCIJE očekuje do kraja rujna. 

 

Nadamo se da bi se sa radovima uređenja sanitarnog čvora i novih ureda za Gradske UO, moglo 

krenuti do kraja tekuće godine, a namjera nam je da se i sanira dio krova i oborinskih kanala. 

 

Kako će radovi kasnije krenuti od planiranog, dobili smo više vremena kako bi donijeli novi ustroj 

Gradske uprave, sistematizaciju radnih mjesta te raspisali natječaje za pročelnike/ce i djelatnike po 

sistematizaciji upražnjena mjesta. 

 

KTD Hober d.o.o. 

 

KTD Hober je najvažnije društvo u vlasništvu Grada, zaduženo za normalno funkcioniranje i 

pružanje komunalnih usluga kako samom Gradu tako i našim sugrađanima.  

 

Uspješno je odrađen još jedan Advent u Korčuli, sa nabavljenim kućicama i ponovno postavljenim 

klizalištem dojam je bio još bolji, na radost posebno naših najmlađih sugrađana. 

 

Odrađene su pripreme za turističku sezonu te sanirane sve problematične točke gdje su naši 

sugrađani odlagali krupni i građevinski otpad. 

 

Gradsko vijeće je donijelo važne strateške dokumente koji će pridonijeti još boljem radu društva te 

će provedba istih biti veliki izazov za sve zaposlenike. 

 

Sklopljen je sporazum sa društvom NPKLM vodovod d.o.o. o prepuštanju vođenja strateških 

razvojnih projekata na području Grada Korčule, a koji se odnose na planiranje i projektiranje 

sustava fekalne odvodnje sa rješavanjem pročištaća za čitavo područje Grada Korčule.  

 

KORA d.o.o. 

 

Društvo je sa prolaskom projekta Kuće Marka Pola na programu prekogranične suradnje došlo do 

ukupnog buđeta koji se približio 30.000.000. kuna projekata u provedbi. 
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Ovaj obim posla prelazi kapacitete s kojima Društvo raspolaže te se ideja o povećanju broja 

djelatnika u Društvu sada nameće kao nužna. 

 

U dogovoru sa direktoricom Društva ponuditi ćemo djelatnicima koji su sada u Društvu stalni radni 

odnos  te raspisati natječaj za prijem novih djelatnika. 

 

 Završeni projekti: 

 

 Grad Korčula prijatelj poduzetnika 

 Komunalna infrastruktura Prolaza tri sulara 

 Roh bau radovi ex restorana Liburna 

 Prva faza rekonstrukcije Kuće Marka Pola. 

 

Projekti u provedbi: 

 

 Ruralna, poučna, kulturno-etnografska atrakcija 

 Modernizacija javne rasvjete na području Grada korčule 

 Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule 

 Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića 

 Kuća muzej Marka Pola 

 Spojna cesta za Srednju školu i Pastoralni centar 

 Uređenje igrališta Dječjeg vrtića u Korčuli. 

 

Projekti u postupku evaluacije: 

 

 Primavera 

 Dječje igralište u Žrnovskoj Banji 

 Biciklistička staza Marmontov put. 

 

Projekti u pripremi: 

 

 Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića u Čari 

 Energetska obnova dječjeg vrtića i škole u Račišću 

 Tour de CroActive 

 Održiva društveno-turistička valorizacija park šume Hober. 

 

3. Popis važnijih akata gradonačelnika, koje je donio, odnosno predložio u predmetnom    

    razdoblju 

 

A) Gradonačelnik, kao ovlašteni predlagač, podnio je Gradskom vijeću donošenje sljedećih općih 

akata: 

1. Odluku o porezima Grada Korčule 

2. Odluku o prirezima porezu na dohodak 

3. Odluku o socijalnoj skrbi 

4. Odluku  komunalnom doprinosu 

5. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule 

6. Odluku o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu NPKLM 

vodovod d.o.o. 
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7. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 

2018. godinu 

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 

2018. godinu 

9. Pravilnik o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule 

10. Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022. 

godine 

11. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Grada Korčule 

12. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“ 

13. Odluku o izradu Urbanističkog plana uređenja „Tri Žala 1“ 

14. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2018. godinu 

15. Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“. 

 

B) Gradonačelnik, kao ovlašteni donositelj (važnijih) akata iz svoje nadležnosti, donio je:  

 

1. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

izradu UPU-a „Tri Žala 1“ 

2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2018. godinu 

3. Odluku o visini zakupnine za korištenje javne površine 

4. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

izradu Urbanističkog plana uređenja-a „Polačišta“ 

5. Pravilnik o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom 

studiranja 

6. Plan vježbi civilne zaštite u 2018. godini 

7. Socijalni plan Grada Korčule za 2018. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2017. godinu 

9. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana 

uređenja „Ekonomija“ na okoliš. 

 

JAVNE  POVRŠINE 

1. Dana 23. ožujka 2018. objavljen je Javni poziv zakupcima javnih površina za postavljanje 

štekata – prijava do 5. travnja ( rok nije strog), 

2. Dana 3. travnja 2018. objavljen je javni poziv zakupcima javnih površina za postavljanje 

štandova – prijave do 15. travnja  

3. Dana 24. travnja 2018. na sastanku u Velikoj vijećnici provedeno nadmetanje za zakup 

javne površine za postavljanje 13 štandova.  

4. Mimo točke 3. odobren zakup za postavljanje jednog manjeg štanda za prodaju starina, tri za 

tetovaže – sve uz zidine Arsenala, dozvoljeno postavljanje panoa za prodaju slika (Nikola 

Dupor) i prodaju tekstila (Luma šarm), desno i lijevo od ulaza u Stari grad, te izrada nakita 

na Trgu A. i S. Radića 1. 

5. Ukupno je zaprimljeno 178 zahtjeva, od čega 70 za zakup javne površine za postavljanje 

štekata uz ugostiteljski objekt. Ugovori sklapani na vrijeme od 1- 4 godine ovisno o zahtjevu 

i trajanju ugovora za zakup poslovnog prostora. 

6. Dio ostalih zahtjeva odnosio se na zakup javne površine za postavljanje reklamnih panoa ili 

pulteva za što su se također sklapali ugovori. 

7. Preostali zahtjevi odnosili su se na korištenje ili zakup javne površine za održavanje 

određenih manifestacija u trajanju od jednog do tri dana. Uglavnom su se davali temeljem 

zaključka bez plaćanja naknade.   
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4. Projekti 

 

Gradski muzej 

 

Nakon odrađene javne nabave započeli smo s radovima na rekonstrukciji zgrade Gradskog muzeja. 

Radovi su se odvijali do sredine lipnja, kada smo ih u dogovoru sa izvođačem prekinuli zbog 

nemogućnosti izvođenja istih, odnosno početka intenzivne turističke sezone. 

 

Nastavak radova se očekuje krajem listopada mjeseca. 

 

U međuvremenu se provela nabava za izrađivača novog postava i unutranjeg uređenja, te je sa 

izabranim izrađivačem sklopljen ugovor. Radna skupina osnovana za izradu prijedloga i 

koordinaciju izrade novog postava se redovito sastaje i obavlja sve potrebne koordinacije u izradi 

istog. 

 

Kuća muzej Marka Pola 

 

Odrađeni su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije te je objekt u novom svjetlu dočekao sezonu. 

Na prekograničnom projektu INTERREG Italija-Hrvatska za projekt građevinske obnove Kuće 

Marka Pola, nam je odobreno 400.000 Eura, te se potpisivanje ugovora i početak radova očekuje do 

kraja godine. 

Od strane Vlade RH obećana je financijska pomoć kako bi se cijeli projekt čim prije završio i 

postao prepoznatljiva atrakcija za sve naše posjetitelje. 

 

Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule 

 

Zbog kompleksnosti samog projekta u izvještajnom razdoblju smo proveli velik broj javnih nabava 

te izvršili sve pripremne radnje kako bi se projekt na vrijeme završio. 

Nakon što su odrađena arheološka istraživanja na bastionu Sv. Vlaha očekujemo raspisivanje 

natječaja za idejno rješenje cijelog prostora kule Forteca. 

Nakon sezone očekujemo početak na arheološkim radovima na kuli Svih Svetih, a što će 

predstavljati velik izazov da se omogući nesmetani pješački promet na šetnici Petra Kanavelića. 

 

Rekonstrukcija ex restorana Liburna 

 

Radovi prve faze su završeni i objekt je pripremljen da sezonu dočeka u što boljem izdanju. 

Planirani radovi su odrađeni na zadovoljavajuči način te se nastavak radova očekuje do kraja 2018. 

godine nakon što se odabere strateški partner. 

 

5.  Važniji događaji u izvještajnom razdoblju  

 

16. siječnja - Dubrovnik  - održan je sastanak partnera na projektu ”Revitalizacija obrambenih  

                                            utvrda grada Korčule” 

29. siječnja - Ston  -  info radionica za edukativne aktivnosti o otpadu 

2. veljače - Dubrovnik  -  svečana sjednica Gradskog vijeća – proslava sv. Vlaha 

3. i 4. veljače  - Crna Gora  - sastanak vezano za projekt Putevima bokeljskih Hrvata i  

                                              proslava sv. Tripuna 

12. veljače - Zagreb - potpisan ugovor za rekonstrukciju Šetališta Tina Ujevića 

14. veljače - Zagreb - predsjedništvo Udruge gradova i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede 

19. veljače - Dubrovnik - sastanak s ministrom Ćorićem na temu gospodarenja otpadom 

27. veljače - Dubrovnik - sastanka s predstavnicima DHMZ na temu hidrometerološkoh       

                                         postaja u DNŽ 

http://www.korcula.hr/28794-2/
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16. - 17. ožujka - Austrija - Linz- sudjelovanje na manifestaciji Korčula u Linz  

21. ožujka - Drubrovnik - sastanak s ministrom državne imovine G. Marićem o boljem   

                                          upravljanju državnom imovinom 

9. travnja - Dubrovnik - međunarodni sinpoziji povijesnih gradova 

12. travnja - Korčula - radionica za izradu županijskog programa za mlade 

23. travnja- Dubrovnik  - potpisivanje ugovora za izgradnju pelješkog mosta i sastanak  

                                         predsjednikom Vlade RH 

23. svibnja - Zagreb - potpisivanje ugovor za izradu projektne dokumentacije projekta  

                                   “Rekonstrukcija zgrade stare škole na Dominču“ 

18. svibnja - Korčula -  posjet visokog izaslanstva NR Kine  

05. lipnja - Dubrovnik - gostovanje u emisiji Hrvatska uživo 

9. lipnja - Korčula -  posjet delegacija iz sestrinskog grada Yangzhoa  

                                  i otvaranje Marco Polo Art Festivala. 

 

 

KLASA: 022-06/18-01/22 

URBROJ: 2138/01-02-18-1 

Korčula, 15. rujna 2018. 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                            GRADONAČELNIK                                                                                                                                                 

               Andrija Fabris ing. 


