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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 
Sjednica je održana 22. prosinca (utorak) 2015. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u 
Korčuli.  
Sjednici je predsjedao Joško Cebalo – 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: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivana Fazinić, direktorica KORA-e d.o.o., i Srđan Mrše,  v.d. 
pročelnika. 
Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivona Kapor, Albert 
Marelić, Mario Sardelić i Vjeran Filippi. 
 
„Aktualni sat“ nije održan, jer se radi o žurno sazvanoj sjednici. 
 
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 
Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, ispred Odbora iznio je zaključak Odbora da je 
ova (žurna) sjednica sazvana sukladno Poslovniku i da se o predloženim točkama može raspravljati. 
Rasprave nije bilo. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasovanje koji je glasio: 

1. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015.-  
      2020. 
2. Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića“ 
3. Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Biciklistička staza Marmontov put“ 
4. Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule“ 
5. Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara“. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno (11 „za“). 
 

1. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada   
                                   Korčule 2015.-2020.  
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada 
Korčule 2015.-2020. iznio je gradonačelnik. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lovro Krstulović, Ante Tvrdeić, Vjenceslav Paić Karega i gradonačelnik. 
Repliku je imao vijećnik Lovro Krstulović (na izlaganje gradonačelnika). 
Na traženje gradonačelnika održana je stanka, od 18.20-18.23 sata. 
Nakon stanke, gradonačelnik, kao predlagač, nakon usuglašavanja, iznio je amandman, tj. korekcije koje se 
ugrađuju u prijedlog Plana a odnosi se na sljedeće: 
a/ na str. 5  pod „Najznačajnije pomorske veze Grada Korčule s kopnom su“ dodati kao nove podstavke, 
brodska linija Korčula-Orebić, sezonska katamaranska linija Split-Hvar-Korčula. sezonska katamaranska 
linija Split-Brač-Hvar-Korčula-Mljet-Dubrovnik, a skinuti „sezonska dužobalna linija Split-Korčula-
Dubrovnik (dva puta tjedno, u sezoni svakodnevno“ (o.p. ta linije više ne postoji) 
b/ na str. 19, u tablici, pod red. br. 3 isto brisati (o.p. Centar za kulturu ne upravlja s galerijom M. Vanke).  
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana 
razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015.-2020., u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, uz 
korekcije u prijedlogu Plana, na glasovanje. 
Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Grada Korčule 2015.-2020., kako 
je predložen u radnom materijalu, uz korekcije u prijedlogu Plana, kako sastavnim dijelu odluke, 
usvojena je jednoglasno (11 „za“). 

 
 2. TOČKA – Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija Šetališta Tina  
                                   Ujevića“ 
Uvodno obrazloženje prijedloga suglasnosti iznio je gradonačelnik. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Čumbelić, Lovro Krstulović, gradonačelnik i Zoran Čumbelić, 
ispred kluba SDP/HNS. 
Repliku su imali vijećnici Lovro Krstulović i Zoran Čumbelić (na izlaganje gradonačelnika). 
Na zahtjev kluba SDP/HNS održana je stanka, od 18.40-18.43 sati. 
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Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog suglasnosti za provedbu projekta 
„Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 
Prijedlog suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija Šetalište Tina Ujevića“, kako je predložen u 
radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 
 

3. TOČKA – Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Biciklisti čka staza Marmontov put“ 
Uvodno obrazloženje prijedloga suglasnosti iznio je gradonačelnik. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Tvrdeić, Lea Čumbelić, Darko Tarle, Marija Šegedin i Vjenceslav 
Paić Karega. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog suglasnosti za provedbu projekta 
„Biciklisti čka staza Marmontov put“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 
Prijedlog suglasnosti za provedbu projekta „Biciklistička staza Marmontov put“, kako je predložen u 
radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (10 „za“, 1 suzdržan). 
 

4. TOČKA – Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskih igrališta Grada   
                      Korčule“ 

Uvodno obrazloženje prijedloga suglasnosti iznio je gradonačelnik. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lovro Krstulović, Nika Silić Maroević, Darko Tarle i gradonačelnik. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog suglasnosti za provedbu projekta 
„Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 
Prijedlog suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule“, kako je 
predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 
 
 5. TOČKA – Davanje suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija dječjeg vrti ća Čara“ 
Uvodno obrazloženje prijedloga suglasnosti iznio je gradonačelnik. 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Lovro Krstulović i gradonačelnik. 
Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog suglasnosti za provedbu projekta 
„Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara“, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 
Prijedlog suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara“, kako je predložen u 
radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 
 
Završeno u 19.20 sati. 
 
KLASA: 021-05/15-02/08 
URBROJ: 2138/01-15-01-2 
                                                                                                                                        PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA          
                                                                                                                                    Joško Cebalo, dipl. iur. 
                                                                                                                                             


