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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Sjednica je održana 12. veljače (ponedjeljak) 2018. godine, s početkom u 18.05 sati, u Gradskoj vijećnici u 

Korčuli.  

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – 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, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika, Bernarda Tomić, v.d. 

pročelnice UO za proračun i financije, Ivan Blitvić. v.d. pročelnika UO za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša, gradnju, komunalnog gospodarstvo i promet, Mirjana Burica Žuvela, v.d. pročelnica UO za 

gospodarenje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, i Srđan Mrše, v.d. pročelnika. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 14 vijećnika.  Od početka nije nazočila vijećnica Nika Silić Maroević. 

 

AKTUALNI SAT 

Mirjana Blitvić u uvodu svog pitanja, navodi da pretvorbom društvenog vlasništva sve JLS imali su 

zakonsku obvezu da sve nekretnine u građevinskom području upišu u vlasništvo grada kojem pripadaju, pa 

tako i građevinsko zemljište u Zavalatici, na Grad Korčulu. Svojim neodgovornim ponašanjem, Grad 

Korčula, se pokazao kao loš gospodar svoje imovine i svojim propustom, neizdvajanjem građevinskog 

zemljišta od šumskog zemljišta, dozvolio je da se svo građevinsko zemljište upiše na RH, a to su uglavnom 

svi putevi, javne površine i 40 građevinskih parcela namijenjeni individualnoj stambenoj izgradnji. Time je 

Grad Korčula nanio ogromnu štete prvenstveno sebi a da ne govori i Mjesnom odboru Čara. Slijedom 

činjenog omogućeno je i Poljoprivrednoj zadruzi Korčulansko ulje iz Blata da se 2012. godine upiše 

koncesionar na vrijeme od 50 godina, i na dijelu tog građevinskog zemljišta. Kako se unazad 15-tak godina, 

nitko nije htio suočiti sa ovim problemom, uputila je inicijativu zajedno s MO Čara, stručnim službama 

Grada Korčule ne bi li se pokrenuo postupak prema RH, odnosno Ministarstvu za upravljanje državnom 

imovinom, i navedena imovina vratila stvarnom vlasniku, tj. Gradu Korčuli, a koncesija ukinula jer nije 

privedena svrsi, stoga pita gradonačelnika da li ih može izvijestiti što je po tom pitanju napravljeno. 

Gradonačelnik u uvodu odgovora navodi da se na ovo prvo pitanje može odgovoriti na nešto što je ovo 

ponukalo neke da žele izdvajati jedan dio Grada Korčule iz sastava naše JLS, a koliko su bili uspješni u 

tome, govori sama činjenica da njihovom pozvanom zboru došlo je 13 ljudi, od kojih je samo 6 bilo iz Čare, i 

toliko o ljudima koji su imali priliku prije njega da riješe ovu problematiku, koju je sada vijećnica navela, 

ljudi koji su se bacali pod neke strojeve i glumili neke velike žrtve, nažalost, a trebalo je samo napraviti, što 

će on napraviti, a to je dogovoriti sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, i raspraviti ovu temu na mjestu, gdje 

je to jedino moguće, a to je Ministarstvo poljoprivrede. Može reći da će u srijedu imati sastanak s ministrom 

Tolušićem, da smo već poslali zahtjev prema Ministarstvu državne imovine i da se ova nepravda prema 

Gradu Korčuli, prema mjestu Čari, da se napokon i ispravi. Nema tu povišenih tonova, nema buna, nema tu 

traženja neprijatelja, nego traženja izlaza iz ove situacije. Jedino rješenje za ovakvu situaciju, u koju smo svi 

mi, nažalost, uvedeni nekim drugim nečinjenjem je da se to riješi na istanci koja je ovo sve i zakuhala. 

Ponavlja da će u srijedu imati sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, a ponavlja još jednom, da su stručne 

službe pripremile sve materijale, i već smo prema Ministarstvu državne imovine sa inicijativom i  

krenuli...Još jednom ponavlja, nije potrebno podizati tenzije, već je potrebno samo odraditi ono što se je 

moglo odraditi prije više od 10-tak godina. Nada se da ćemo svi zajedno uspjeti, da će ne samo te parcele 

nego i vrijedno poljoprivredno zemljište, koja nažalost nije iskorišteno već dugi niz godina, da ćemo dobiti u 

korištenje, kako  Gradu Korčuli, tako mještanima Čare, tako i poljoprivrednicima mjesta Čare, i to će biti 

jedna pravi potez sviju nas, pa tako i ovog Gradskog vijeća, da radimo ono što  nam  je svima nama zajedno 

posao. 

Tajana Grbin ističe da je hvale vrijedno što je Muzej i dalje otvoren (u palači Arneri), ali izražava svoje 

nezadovoljstvo i zabrinutost da ono što je izloženo u dvorani palače Arneri će apsolutno za vrlo kratko 

vrijeme doživjeti oštećenja koja će se nepovratnost pojaviti, zbog čega!? Sala, to je prostorija za koju ne 

može reći da je vlažna, nego koja je mokra, gdje se postavljeni laminat podignuo na nekoliko mjesta, gdje su 

zidovi kao u nekakvoj grobnici, gdje nema struje, nema vode, nema sanitarija, osoba koja tamo radi joj je 

doslovce rekla hoće li sutra ići na bolovanje...Osobno misli da je bilo bolje zatvoriti Muzej na neko vrijeme, 

barem dok se ne sanira ta prostorija, na način, da može primiti vrijedno kulturno blago. Drugi problem, koji 

se vjerojatno pojavio, ali to je vezano za njezino pitanje gradonačelniku, da li je s otvaranjem te prostorije, 

upoznata obitelj koja je vlasnika tog dijela prostora, ne sale gdje su stavljeni eksponati, da li znaju da će ovo 
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ljeto veliki broj ljudi prolaziti kroz njihovo dvorište, gdje je dio tog dvorišta je i Gradsko, i napravljen je 

sporazum kada je palača Arneri kupovana, međutim, koliko ima informacije, oni smatraju da je cijelo 

dvorište njihovo, što naravno nije točno, ali bi trebalo na pravi način razgovarati s obitelji, da se slučajno ne 

dogodi da nam naši gosti, pored toga posve neadekvatnog smještaja uz vrlo opasne stepenice...Moli da se o 

tom blagu ipak vodi više računa na pravi način, jer ono kako je izgledao Muzej, da se izrazi narodski „mila 

majke“ je prema onom što je sada, isto tako da se povede računa na pravi razgovor s obitelji, ukoliko to nije 

do sada napravljeno. 

Gradonačelnik, navodi, a kako je više puta o ovome govori sa ove govornice, palača Arneri je privremeno 

rješenje, nažalost, iako su uloženi veliki novci i u instalacije struje i instalaciju sanitarnih čvorova prije 

nekoliko godine, to je u takvom stanju kakvog je vijećnica vidjela. Mora reći da je premještanje i otvaranje 

(dijela eksponata) samo na izričiti zahtjeve gostiju, odnosno vodiča, da se ipak tim gostima ima što pokazati. 

Svjestan je u kakvom je to stanju. Grad Korčula je ponovno platio priključak električne energije, napravio je 

cijeli snimak i popravak  te elektroinstalacije koje su unutra, i spremni su do sezone odraditi još nekoliko 

popravaka unutra, kao što je stavljanje jedne lagane konstrukcije, odnosno tende na onaj strop, koji je možda 

najgori, napraviti sanaciju otvora... Prostor nije adekvatan, što i sam zna, ali jednostavno smo trebali 

isprazniti Gradski muzej, a i ne vidi da itko tamo mora boraviti duže vrijeme, i još jednom  govori, na zahtjev 

ravnateljice i molbu vodiča, da kada dođu ovi brodovi koji su sada u kružnom putovanju, da im  se pokaže 

taj jedan dio muzejske građe. Slaže se da uvjeti nisu sjajni, ali smatra da sa ovim našim popravcima biti 

zamjenski prostor dok ne uredimo cijeli Muzej. Muzej nije oficijelno otvoren za javnost, veća samo po 

najavi kada dolaze grupe. Drugo, što se tiče obitelji Arneri, zna se od kada se s njima dogovaramo, bio je s 

njima u pregovorima i razgovorima kada smo ovog ljeta imali koncerte u dvorištu i prošlog ljeto, i tu 

moramo biti svjesni da  je Grad Korčula, prema svim dogovorima koji su bili, vlasnik 2/3...Sam ulaza koji 

ide na 1. kat, i dolazi do onih vrata je vlasništvo Grada Korčule, prema tome to je tako, i to će tako biti. Zna 

da cijela sva ova procedura sa obitelji Arneri nije provedena kada je trebala biti, ali ćemo mi sve to odrediti. 

Mi bi imali i riješeno imovinsko-pravne odnose jer smo to i platili i napravili projekte, ali ako se zna kako 

izgleda, pogotovo onaj sjeverni dio zgrade, gdje imamo dvije čestice zgrade gdje se isprepleću katovi iz 

jednu u drugu, i to je jedan neriješeni problem za upis vlasništva, gdje u Katastru odnosno Zemljišniku ne 

poznaju takvu situaciju i ne možemo provesti upis etažnog vlasništva. Ista nam je takva situacija u ovoj 

zgradi na Plokati, gdje imamo 3 čest. zgr. u jedan objekat, i to je nešto, što se ni do dana nije uspjelo riješiti, 

ali smo barem napravili prijedlog etažnog vlasništva, i čim se nađe pravno rješenje, to će biti riješeno. 

Mi smo i objekt legalizirali jer smo znali da je mimo onog projekta koji je dobio građevinsku dozvolu, da su 

se nekakve stvari rađene mimo tog projekta, i Grad Korčula je trebao sve legalizirati, i to je napravljeno. Žao 

mu je da je to u takvom stanju zatečeno, ali se nada da će se s ovim nekakvim preinakama, kada dođe struja, 

da se sve to budu malo bolje osvijetliti, što smo čekali par mjeseci priključak, nažalost to je tako, volio bi da 

je taj prostor dočekao obnovu Gradskog muzeja u reprezentativnom izdanju i da smo mogli samo na police 

posložiti naše eksponate i imati objekt koji će biti, ono što se reče, u par sati sprema za posjetu, stoga moli 

sve vijećnike i sve posjetitelje Gradskog muzeja da tu jednu činjenicu uzmu obzir. 

Tajana Grbin zahvaljuje na objašnjenju, ali mora nešto dodatno istaknuti, da u ovoj sadašnjoj situaciji, nisu 

najvažniji posjetitelji...pa se pita tko će biti dogovoran, ako se dogodi, a dogodit će se, zidovima na kojima 

vise eksponati, pod na kojem stoje eksponati, su takvom stanju, da ne zna, da će se do ljeta puno toga uništiti. 

Zna da treba voditi računa o svakom gostu, ali isto tako treba voditi računa, da mi u budućnosti budemo u 

mogućnosti da rezerviramo stvari od neprocjenjive vrijednosti koje se nalaze u Muzeju, i ne smatra da je 

dobro, da se sve to sada napravilo u ovom momentu „navrat-nanos“, barem udaljiti djelomično te slike i 

ostale eksponate od zidove...a sve što je gradonačelnik rekao, ali zbog tog našeg blaga kojeg svi moramo 

čuvati, da ono i sutra bude isto toliko vrijedno koliko i sada, stoga moramo svi, pogotovo gradonačelnik i 

Grad, uložiti dodatni napor da svaka ta stvar sačuva. 

Mirjana Drušković pita zamjenika gradonačelnika, a vezano je za čišćenje mjesta i kotareva, znajući situaciju 

kroz zadnjih godina i negodovanja stanovnika, naročito izvan grada, da li po tome ima nekakvih novosti, 

odnosno da li se može očekivati  kakvu poboljšanu suradnju između KTD Hober i Grada Korčule, jer svi 

znamo da je ovo jedan od velikih problema pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. 

Zamjenik gradonačelnika ističe da će se usluga čišćenja javnih površina od ove godine, na područjima 

mjesnih odbora, pružati jednom tjedno, a u periodu ljetnih mjeseci, dva puta tjedno, i na pozive predsjednika 

MO nakon svih manifestacija koje se budu održavale u mjestima, i isto tako je na područjima gradskih kotara 

Sv. Antun i Stari grad pojačano čišćenje, ophodnja i održavanja. 

Marija Šegedin daje sugestiju gradonačelniku da podnese inicijativu iz Grada Korčule da se predloži da naša 

Županija  financira učenicima, od 1. do 8. razreda, udžbenike, a da se Grad pobrine za radne bilježnice, nešto 
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kako to planira učiniti Splitsko-dalmatinska županija (Županija bi financirala udžbenike a gradovi bi 

financirali radne bilježnice). 

Gradonačelnik navodi, da kao što je poznato, takva je akcija je bila već i prošle godine, i ako se ne vara, da 

su svi prvašići na području Županije dobili besplatne udžbenike a misli da su tu bile i radne bilježnice. Nada 

se da će isto to biti i ove godine, a da li će od strane župana doći da to bude i za sve osnovnoškolce, nije 

upoznat. Isto tako zna da je bez ikakvih pompi i obavještavanja javnosti, da je Grad Korčula za sve osobe 

odnosno obitelji čija djeca pohađaju osnovnu školu a slabijeg su imovinskog stanja, prošle godine je 

omogućio besplatne udžbenike. Stoga konstatira da nema problema, da je stanje našeg proračuna u takvom 

stanju da možemo si to priuštiti i da možemo pomoći i sa tom jednom mjerom našim obiteljima koji imaju 

osnovnoškolce. Ističe da je na njegovu inicijativu podijelio i bilježnice u osnovnim škola u Korčuli, Žrnovu i 

Čari, i da pomažemo koliko možemo, i zahvaljuje se vijećnici na inicijativi, i kada bude sa županom 

„blagovao“, vjerojatno će naći vremena pored onih 8 milijuna kn koji su nam obećani za kuću Marka Pola, 

da porazgovara i o ovoj temi. 

Mario Reić navodi da svi koji dolaze u grad, dolaze zbog starog dijela Korčule, a u starom dijelu grada 

Korčule, ima jedna kanta za smeće, te ističe problematiku prometa na rivama kada dolaze katamarani, gdje 

se stvaraju gužve od auta, pa pita što se može po tome učiniti. 

Gradonačelnik vezano za koševe za smeće, ističe da je to jedan od problema koja nas svake godine čeka, a 

misli da će se u točki dnevnog reda koja se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, predložiti nekakva 

rješenja. Svjestan je da imamo najveći probleme u Šetalištu Petra Kanavaelića, gdje imamo velikih broj 

štekata, odnosno uslužnih objekata koji su na tom području, koji su poboljšali našu turističku ponudu, i 

jednostavnom nemamo mogućnost, za sada, stavljanja više kanti za smeće u tom Šetalištu, ali smo za 21. 

ovog mjeseca dogovorili sastanak sa svim ugostiteljima koji su potencijalni zakupci javne površine, i to 

ćemo barem za ovu sezonu, što se tiče Šetališta Petra Kanavelića riješiti, jer jednostavno ne možemo 

dopustiti da jedina kanta za smeće bude kraj topova na Rampadi a ovi drugi da su izvučeni i to bez znanja 

Grada i da se na njihovim mjestima stave štekati. Zna se da da je njegova odluka bila da se ne ide u 

produženje najmova za javne površine dok ne prođu izbori, da ne bude s time trgovine, nego da dana kada 

imamo priliku, pored osobom 4 godine zajedničkog rada, da dogovorimo pravila i da se tih pravila i 

zajednički držimo na dobrobit sviju. Što se tiče katamarana, to se možda može dogoditi preko zime, više 

nego preko ljeta, jer jednostavno smo provali napraviti da što više puta katamarani, oni dnevni, staju na 

istočnoj rivi, čime smanjujemo pritisak na Plokatu  (s obzirom na njeno stanje), samim time i na onu gužvu 

koja bi nastala kada dolazu, pogotovo naši domaćini koji čekaju svoje goste a ne toliko taksisti, jer onda svi 

misle da mogu doći do rampe katamarana, i tu se onda stvara najveća gužva...i očekuje i ove godine da 

situacijama na našim rivama (istočna i zapadna) bude sve bolja i bolja, na zadovoljstvo sviju naših gostiju. 

Mario Reić iznosi da nije baš zadovoljna odgovorom a da imamo Gradski kotar Korčula, a ako 

gradonačelnik vjeruje njima, da se onda spuste ovlasti njima, da oni to malo prouče i vide kako bi trebalo 

riješiti, jer to su sitni detalji koje treba rješavati a ne zna da će se to baš riješiti odlukama ovakvih kako za 

(nerazumljivo....). 

Stojan Marelić pita gradonačelnika što je s naknadom za pozeb. 

Gradonačelnik navodi da i mi, kao Grad, imamo mogućnosti obeštetiti poljoprivrednike na području cijelog  

Grada Korčule, a najvećim dijelom u mjestu Čara,  te da on priprema par odluka koje može donijeti i sam, 

bez ovog Gradskog vijeća, da se pomogne i da se nadoknadi odštete. Kao što se zna, iznos prijavljene štete 

na području cijelog Grada je negdje oko 3,5 milijuna kn. Kad znamo da je iznos koji država plaća nešto malo 

više od 5%, dođemo do nekakve cifre od nekakvih 175.000-180.000 kn. Nada se da ćemo u vrlo skorom 

vremenskom razdoblju to i uspjeti, ako ne u cijelom iznosu novčano, onda kroz nekakve subvencije kroz 

odrađene projekte koje će se dirati, pogotovo poljoprivrede u Čari, pomoći mještanima indirektno. Što se tiče 

odgovornosti, rekao je i prolog puta kada je vijećnik o tome postavio pitanje, rekao da se je to nažalost 

dogodilo, nitko od tih ljudi nije profesionalac, osim jednog, koji je zaposlenik Grada, koji je jednostavno 

napravio  tu grešku sa unošenjem podataka. Ali kada se zna da od, misli, 8 općina i gradova koji su prijavili 

štete, misli da ih je 5 imalo problema sa unošenjem tih podataka, i da je našem Povjerenstvu, pogotovo 

predsjedniku obećano nekoliko puta da će se uspjeti riješiti te naknade, pogotovo kad se pogleda koliko je to 

mizeran iznos na prijavljenu štetu, što je nažalost takva pravilo, tada se je neugodno iznenadio što nismo 

dobili ta sredstva, i sva procedura, osim same prijave koja je bila otvorena 7 dana, je napravljena, a to će biti 

i jedna od tema  na sastanku s ministrom Tolušićem. Nada se, ako ne uspije naći rješenje preko Ministarstva, 

da će Grad Korčula kroz onaj program  poticaja, odnosno pomoći gospodarstvu to uspjeti riješiti. Jedan od 

mogućih projekata na kojemu smo krenuli, u suradnji s Hrvatskim vodama, je nešto što Čara čeka, a može 

slobodno to reći „stoljećima“, a to je navodnjavanje Čarskog polja, i nada se da ćemo kroz taj vid našeg 

napora, kako bi uvjeti rada i života u Čarskom polju, bili bolji, i da ćemo bar malo ponuditi jedni satisfakciju 
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za ovu grešku koja je nenamjerno nastala od dijela ljudi iz Povjerenstva i ljudi koji su bili zaduženi za 

prijavu štetu. Još jednom ponavlja, njemu, kao gradonačelniku je žao što ej došlo do toga, ali ponavlja, da 

smo u poziciji da možemo to ispraviti, a ako riješimo i ovu zemlju, te parcele u Zavalatici, ako krenemo s 

projektom navodnjavanja, misli da ćemo ovu jednu epizodu zapamtiti i na njoj naučiti da nam se ovakve 

situacije više nikako ne ponove. A jedan od projekata je i plan zaštite od pozeba o kojem smo pričali ono 

jutro kada smo bili u polju, da je to ono pravo što bi za sve poljoprivrednike u Čarskom polju bila prava 

stvar, jer štetu jesu bile ali je zato kvaliteta grožđa i vina koje će biti od te godine 2017. biti vrhunska. 

Ivana Klisura Skokandić u kontekstu njezine primjedbe vezane za Šetalište Frana Kršinića a odnosi se na 

prostor bivše Dos Locosa, čija je terasa s slomljenim daskama i izvučenim čavlima, predstavlja opasnost za 

svih a pogotovo za djecu, pa pita gradonačelnika da li ugostiteljski objekti na tom potezu (Šet. F. Kršinića) 

plaćaju cijelu godinu zakup javne površine ili bi mogli zimi biti bez tih prepreka za šetanju, i hoće li se i 

kada riješiti problem te ruševne terase tog lokala. 

Gradonačelnik navodi da je to jedan od primjera zašto ćemo 21. 2. u razgovorima s ugostiteljima donijeti 

nova pravila, a ta pravila će glasiti da dok je objekt zatvoren, da se javna površina treba privesti u prvobitno 

stanje. Bilo je i do sada po dosadašnjim odlukama tako, ali se nekima gledalo kroz prste, neki su skidali te 

podeste a neki nisu, stoga jamči da će se od 21. svi biti u istom redu, pa što se onda dogovori na tom 

sastanku, važit će za sve javne površine i sve ugostitelje, jer su oni u većini slučajeva i ti koji su najveći 

korisnici javne površine. Što se tiče samog objekta Dos Locosa, tu smo imali jednu zamolbu, zbog naglog 

otkazivanja ugovora pred samu sezonu, vlasnik tog prostora je zamolio Grad da to može ostati dok u prostor 

ne uđe novi zakupnik, na što se to naprosto odužilo...Mi ćemo, za to vrijeme za koje je javna površina bila 

zauzeta, ispostaviti i račun prema važećim ugovorima, te još jednom ponavlja da se takve stvari neće 

ponavljati. Kada je već vijećnica rekla za ovu ulicu, koja je žila kucavica, znači spojna cesta užeg dijela 

grada sa Sv. Antunom, odnosno hotelskim kompleksima Liburna, Marko Polo, u projektu koji se radi koji 

obuhvaća uređenje autobusnog kolodvora, marine, obuhvaćen je i ovaj prostor, na zahtjev Grada Korčule, 

projektant će isprojektirati i kompletno uređenja ovog dijela sve do plaže, odnosno do skretanja do hotela 

Parka. Pošto smo prošli tjedan potpisali 6,4 milijuna kn za uređenje Šetališta Tina Ujevića, misli da nećemo 

imati problema valjda da i za ovih 200 m nađemo, na tim nekakvim sastancima, par stotina tisuća kuna da se 

riješi i ovaj dio, pa ćemo, što se nada, da ćemo za godinu dana imati od Kalca pa sve do užeg dijela grada 

riješeno i na zadovoljavajući naći uređeno to područje. 

Ivan Lipanović pita gradonačelnika da li se nešto radi na novom pravilniku vezano za kriterije za dodjelu 

javnih priznanja i kada će se dobiti taj novi pravilnik. 

Gradonačelnik ističe da trebamo Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća trebamo uskladiti s novim 

zakonom o lokalnoj samoupravi, i na tome se radi, radni materijal je gotovo, među inim promjenama koje 

nisu vezane uz zakon, a što će se iskoristiti kad se već treba raditi izmjene (usklađenje), da se izmjeni i onaj 

dio koji se odnosi na javna priznanja. Još nismo na čistu da li ići na mijenjanje odluka i definiranje pravila za 

nagrada Grada u samom Statutu ili navesti samo da se dodjeljuju nagrade Grada a da će pravila dodjele 

urediti posebnom odlukom, a to govori zato što je puno lakše promijeniti takvu odluku, kada vidimo nakon 

dvije-tri godine da nešto ne valja, nego mijenjati Statut. Svjesni smo što nam se dogodilo prošle godine, 

svjesni smo manjkavosti tih odredbi za nagrade Grada, a nada se da ćemo do sljedeće sjednice Gradskog 

vijeća imati prijedlog novog Statuta, u svakom slučaju prije nego dođe na Vijeće imati ćete priliku vidjeti 

radnu verziju i dati svoje primjedbe i sugestije. 

Ivan Lipanović se zahvaljuje na odgovoru a ističe da je djelomično zadovoljan s odgovorom, međutim mora 

nešto dodati, to je kada smo zadnji put bili na Odboru prilikom dodjele nagrada, gdje je na jednoj sjednici bio 

prisutan i gradonačelnik, i vidio kakvi su problemi, da su kriteriji takvi da čovjek za svoj rad, za koji je 

plaćen u normalnim okolnostima radi za svoj rad, da se takvom čovjeku ne bi smjelo davati priznanja, 

međutim po pravilniku i onom što je, bili su prisiljeni praktički davati ta priznanja, i na jedan način sami sebi 

skakati u usta i kršiti norme ljudske koje su upotrebi, jer ako se priznanja trebaju dodjeljivati volonterima a 

ne ljudima koji su za rad  koji obavljaju plaćeni. 

Gradonačelnik u dodatnom osvrtu ističe da mora iskazati svoje neslaganje s izlaganjem vijećnika, pa navodi 

kada bi se samo volonterski rad nagrađivao nagradama Grada, misli da to ne bi bilo dobro. Dakle imamo 

ljude koji svojim radom na radnom mjestu postižu takve rezultate da jednostavno to zavrjeđuje nagradu 

Gradu, nije to pitanje da li su oni za to plaćeni, nego je pitanje, zato što su plaćeni, koji su rezultati njihovog 

rada. Nažalost, nemaju svi takve sposobnosti, da u onom dijelu iz svakodnevnog posla, da postižu rezultate 

na razini pojedinaca koji zaslužuju te nagrade. Ta nagrada bi trebala biti nagrada za izvrsnost, a nagrada za 

izvrsnost može bit za volonterski rad, a može biti i za profesionalni rad. Ako to ograničimo samo na 

volonterski rad, misli da to onda nema onda nikakvog smisla. A ovo je njegova sugestija da se ne ide u tom 

smjeru, nego da kroz ove odluke za koje smo vidjeli da su manjkave, da ih ispravimo, i da nemamo duplog 
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tumačenja, nego da znamo da je to tako, i onda kada vijećnici moraju donijeti odluku, da ne moraju misliti da 

li u jednoj rečenici piše ovo a u sljedećoj nešto drugo...Vrhunski rezultati teško se mogu postići sa 8 rada 

nego se vrhunski rezultati na poslu kojim se netko bavi se postiže sa nekim dodatnim radom i dodatnim 

zalaganjem, i onda se to valorizira s nagradom Grada, za što misli da je pravi način... 

Ante Tvrdeić  pita zamjenika gradonačelnika, a prema saznanjima koje ima, prije 20-tak dana imao je 

sastanak s predstavnicima Hrvatskih šuma, na kojoj je tema bila protupožarni putevi, pa ga interesira o čemu 

se je raspravljalo, da li je išta planiranom i kako je sve to bilo. 

Zamjenik gradonačelnika navodi da u 12. mjesecu bilo dosta kontakata s Hrvatskim šumama radi naših 

angažiranih radova u programu javnih radova, pa između toga smo i pozvali voditelja HŠ  Podružnice iz 

Splita da bi riješili probleme koje na interesiraju: Među ostaloga, smo dogovorili za uređenje n.c. od Babine 

do Račišća, u kontekstu protupožarne zaštite jer je ona jako bitna sa aspekta protupožarne zaštite, i kako se 

ovih par godina nije održavala ona više nije sigurna, te je na naš zahtjev voditelj uvrsti tu dionici u njihov 

plan održavanja za ovu godinu. Pored toga, što se isto tiče protupožarne zaštite, u onoj našoj Procjeni 

ugroženosti od požara koju smo donijeli prošle godine, sugestija je da se spoji dionica na južnoj strani otoka, 

znači od Uvale Orlanduše, znači, prvo Dance, do puta za Bačvu, jer u biti to je slijepa ulica. S obzirom da je 

projekt koji je bio isprojektiran od strane HŠ za se spojiti na cestu od Uvale Bačva, nije bio prihvatljiv u tom 

momentu vlasnicima okolnog zemljišta, voditelj je obećao da će prvom prilikom poslati svojeg projektanta, 

da se zajedno dogovorimo, odnosno napravimo izmjene projekata tako da se ta dionica spoji, čime bi se 

povećala sigurnost kako turista, stanovnika, tako i protupožarne zaštite.  

DarkoTarle pita gradonačelnika što je s Liburnom, odnosno kakvo je trenutačno stanje s rekonstrukcijom. 

Gradonačelnik ističe u odgovoru da što se tiče ex restorana Liburna da se nada da će u skoro vrijeme zasjati 

punim sjajem i biti na ponos svima nama u gradu Korčuli, i da će biti ono što je oduvijek i bilo i što je 

trebalo biti a to je centar društvenog života u gradu Korčuli. Kao što se vidi, radovi na rouh-bau izvedbi, 

odnosno konstrukcijskoj sanaciji i dogradnji su pri kraju, i kao što je govorio nekoliko puta, da smo došli do 

najkvalitetnijih rješenja,  i zato su se radovi odužili jer smo trebali malo odraditi nekakve preinake u samom 

projektu kako bi u onom gornjem dijelu smjestiti, dvije institucije Grada Korčule, koje su nam svima od 

velikog značaja, a to je Gradska knjižnica „Ivan Vidali“ i Radio Korčule, koji će tu dobiti prostore koji će im 

biti zadovoljavajući za jedno dugo, dugo razdoblje. Nastavano, očekuje, da će po preporuci Gradskog vijeća, 

očekuje da ćemo kroz ovaj tjedan pripremiti tender, odnosno dovršiti tender za odabir partnera za 

ugostiteljski dio i da će se nakon toga krenuti malo brže  u završne radove i opremanje, i da će  se sigurno za 

sljedeće maškare imati bale u Liburni. 

Ivona Kapor ističe da se čulo ovih dana o nekakvom prijedlogu da se sade borovi na šetnici Petra 

Kanavelića, pa je interesira da li gradonačelnik može nešto o tome reći. 

Gradonačelnik navodi da je upoznat sa time da stručne službe KTD Hober, uz vanjskog suradnika, g. 

Vojinovića, da su obišle Šetalište Petra Kanavelića, da vide u kakvom su stanju borovi. Jedna od stvari je 

bila i odluka da se one konstrukcije koje su bile, kablovi razni i nekakve stvari koje su visjeli s borova da se 

uklone da ne bi i one donile do daljnjeg lošijeg stanja borova. Zna se da su borovi usađeni skoro prije 100 

godina, da su ti borovi na udaru vjetra i da su oni gdje jesu, skrivljeni, i da smo imali situaciju da su ti borovi 

padali cijeli, da su padale grane s njih, i u onakvom stanju kakvom jesu, jesu ukras našeg grada ali i 

opasnost, i stručnjaci će dati konačno mišljenje o tim borovima, što i kako ih sačuvati u ovakvom stanju 

kakvom jesu. Da li će biti sađenja novih, misli da o tome, koliko ima o tome informacija, nije razmišljalo. 

Vidi ad se oni borovi koji posađeni prije 10-15 godina jednostavno odgovaraju onakvom ambijentu. Imali 

smo ideja da se borovi sade u nekakvim posudama, da se krive na nekakvoj drugoj lokaciji, pa da onda kada 

narastu, kada budu veći, da se prebace, i zamjene ove starije, ali još nije dobio očitovanje stručnih službi, pa 

kad to struka reče što i kako napraviti, biti će slobodan o tome obavijestiti vijećnicu kao i našu korčulansku 

javnost, ali za sada koliko zna, sadnja novih borova pogotovo ne onoliko malih, nema smisla. Zadnjih 30-40 

tak godina, svjedok je da ni jedan, osim možda dva, što su kržljava i nikakva, koji su na početku samog 

Šetališta, od strane Rampade, da drugi se nisu primili. Stručne službe rade i nada se da ćemo u svakom 

slučaju, ponavlja još jedanput, ukrasa našeg grada, sa jednom pažnjom, dostojnom i godina tih stabala i 

pozicije gdje se ta stabla nalaze, da ćemo imati i zadovoljne i naše posjetitelje, i naše stanovnike Starog 

grada a i naše ugostitelje koji najvećim dijelom koriste te površine ispod samih borova. 

  

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

Predsjednik Vijeća predložio je skidanje točke 7. (Konačni prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o 

rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule) i točke 

15. (Ponuda zapravo prvokupa 2 konobe u podrumu čest. zgr. 101 k.o. Korčula) s (predloženog) dnevnog 

reda te dopunu dnevnog reda sa dvije točke: 
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- Ukidanje statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće  

- Donacija Župi sv. Marka za nabavku 3 zvona za zvonik nove crkve i pastoralnog centra sv. Antun u 

Korčuli. 

Gradonačelnik, kao predlagač, povukao je točku 15., čime se smatra da je ta točka izostavljena s dnevnog 

reda. 

Tino Andrijić podnio je prijedlog da se točka 9. (Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% suvlasničkog 

udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda) skine s dnevnog 

reda. 

Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je ispred Odbora zaključak Odbora da je 

ova sjednica sazvana sukladno Statutu i Poslovniku i da se o utvrđenim (predloženim) točkama (utvrđenog) 

dnevnog reda može raspravljati i odlučivati. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tino Andrijić (s prijedlogom za skidanje točke 9.) i Marija Šegedin te 

gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje sljedeće prijedloge za izmjenama 

dnevnog reda: 

1. Prijedlog za skidanje točke 7. s dnevnog reda. 

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (12 „za“, 2 „protiv“). 

2. Prijedlog za skidanje točke 9. s dnevnog reda. 

Prijedlog nije prihvaćen (6 „za“, 8 „protiv“). 

3. Prijedlog za dopunu dnevnog reda, kao t. 14.- Ukidanje statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. 

Račišće.  

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (12 „za“, 1 „protiv“, 1 suzdržan). 

4. Prijedlog za dopunu dnevnog reda, kao t. 15.- Donacija Župi sv. Marka za nabavku 3 zvona za zvonik 

nove crkve i pastoralnog centra sv. Antun u Korčuli. 

Prijedlog je prihvaćen većinom glasova (11 „za“, 3 suzdržana). 

Nakon glasovanja o predloženim izmjenama (predloženog) dnevnog reda, predsjednik Vijeća stavio je na 

glasovanje predloženi dnevni red na glasovanje koji je glasio: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 

2. Konačni prijedlog odluke o porezima Grada Korčule 

3. Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na dohodak 

4. Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 

5. Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

6. Konačni prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  

    komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule 

    ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule 

7. Pismo namjere za prodaju Gradu Korčuli čest. zem. 458, 459/4, 459/5, 459/6 i 460/2 ZU 573   

    k.o. Korčula 

8. Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom 

    društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda 

9. Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

     području Grada Korčule za 2018. godinu 

10. Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

      području Grada Korčule za 2018. godinu 

11. Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule 

12. Objava javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Korčule 

13. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Korčule za redovito   

      financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godini 

14. Ukidanje statusa javnog dobra na čet. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće 

15. Donacija Župi sv. Marka za nabavku 3 zvona za zvonik nove crkve i pastoralnog centra sv.   

      Antun u Korčuli. 

Dnevni red usvojen je većinom glasova (11 „za“, 3 „protiv“). 

 

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

Rasprave nije bilo. 

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (14 „za“). 
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2. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o porezima Grada Korčule 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o porezima Grada Korčule podnio je gradonačelnik, kao 

predlagač. 

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) Konačni prijedlog odluke o porezima Grada Korčule i da se predlaže 

Vijeću njegovo usvajanje. 

U raspravi sudjelovali vijećnici Tajana Grbin, Ivan Lipanović i Darko Tarle te gradonačelnik. 

Repliku je imao vijećnik Darko Tarle (na izlaganje gradonačelnika). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o porezima Grada 

Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o porezima Grada Korčule, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je 

jednoglasno (14 „za“). 

 

3. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na dohodak 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o prirezu poreza na dohodak podnio je gradonačelnik, kao 

predlagač. 

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na dohodak i da se 

predlaže Vijeću njegovo usvajanje. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na 

dohodak, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na dohodak, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je 

jednoglasno (14„za“). 

 

4. TOČKA –  Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o socijalnoj skrbi podnio je gradonačelnik, kao predlagač.  

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi i da se predlaže Vijeću 

njegovo usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vinka Lozica, Marija Šegedin, Tino Andrijić i Darko Tarle te 

gradonačelnik. 

Repliku je imao vijećnik Darko Tarle (na izlaganje gradonačelnika). 

Na traženje kluba SDP/HSU, održana je stanka, od 20.30-20.45 sati. 

Vijećnica Marija Šegedin dala je (pisani) amandman (dio materijala sjednice) na čl. 24. gdje se predlaže 

povećanje iznosa jednokratnih naknada odmah po rođenju (3.000,00, 4.000,00, 5.000,00 4.000,00, 4.000,00, 

6.000,00). 

Gradonačelnik, kao predlagač, prihvatio je amandman, čime je isti postao sastavni dio Konačnog prijedloga 

odluke o socijalnoj skrbi. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, u 

tekstu kako je predložen u radnom materijalu (uključujući amandman), na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, kako je predložen u radnom materijalu (uključujući 

amandman), usvojen je jednoglasno (14 „za“). 

 

5. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o komunalnom doprinosu podnio je gradonačelnik, kao 

predlagač.  

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu i da se predlaže 

Vijeću njegovo usvajanje. 

Gradonačelnik, kao predlagač, podnio je (pisani) amandman (dio materijala sjednice) koji se odnosi na 

izmjene u čl. 6. a odnosi se na korekcije područja koja pripadaju u zonu II odnosno zonu III., čime 

amandman postaje sastavni dio Konačnog prijedloga odluke o komunalnom doprinosu. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Tajana Grbin, Ivan Blitvić, v.d. pročelnika te gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o komunalnom 

doprinosu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu (uključujući amandman), na glasovanje. 
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Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu, kako je predložen u radnom materijalu (uključujući 

amandman), usvojen je jednoglasno (14 „za“). 

 

6. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja   

                       miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području   

                       Grada Korčule 
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule podnijeli su 

gradonačelnik, kao predlagač, te zamjenik gradonačelnika. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin, Tino Andrijić, Tajana Grbin, Vinka Lozica, Ante Tvrdeić, 

Darko Tarle i Ivan Lipanović, predsjednik Vijeća, zamjenik gradonačelnika te gradonačelnik. 

Repliku su imali vijećnica Marija Šegedin (na izlaganje vijećnika T. Andrijića i zamjenika gradonačelnika), 

vijećnik Tino Andrijić (na izlaganje gradonačelnika) i vijećnica Tajana Grbin (na izlaganje predsjednika 

Vijeća). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o  načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 

Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu,na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule, kako je predložen u radnom materijalu, 

usvojen je jednoglasno (14 „za“). 

 

7. TOČKA – Pismo namjere za prodaju Gradu Korčuli čest. zem. 458, 459/4, 459/5, 459/6 i   

                      460/2 ZU 573 k.o. Korčula 

Uvodno obrazloženje točke, odnosno prijedloga zaključka (dio materijala za sjednicu) kojeg je predložio 

gradonačelnik, podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) prijedlog zaključka i da se predlaže Vijeću njegovo usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Marija Šegedin i gradonačelnik. 

Repliku je imala vijećnica Marija Šegedin (na izlaganje gradonačelnika). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog zaključka, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (9 „za“, 4 

„protiv“, 1 suzdržan). 

 

 

8. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u   

                       trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u 

trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivona Kapor, Tino Andrijić i Ivan Lipanović. 

Repliku su imali vijećnici Ivona Kapor (na izlaganje vijećnika T. Andrijća) i Tino Andrijić (na izlaganje 

vijećnika I. Lipanovića). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% 

suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda, u 

tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu 

NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je 

većinom glasova (9 „za“, 3 „protiv“, 2 suzdržana).  

 

9. TOČKA – Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne   

                       infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

Grada Korčule za 2018. godinu podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Marija Šegedin. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, na glasovanje. 
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Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Korčule za 2018. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (9 

„za“, 4 suzdržana).  

 

10. TOČKA – Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

                         infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu 

U 23.05 sati sjednicu je napustio vijećnik Stojan Marelić, čime je kvorum činilo 13 vijećnika. 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Korčule za 2018. godinu podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu, u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Korčule za 2018. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (9 

„za“, 4 suzdržana).  

 

11. TOČKA – Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada   

                         Korčule 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule 

podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju studenata s područja 

Grada Korčule i da se predlaže Vijeću njegovo usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vinka Lozica i Darko Tarle te gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju 

studenata s područja Grada Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule, u tekstu kako je 

predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).  

 

12. TOČKA – Objava javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada   

                        Korčule 

Uvodno obrazloženje prijedloga javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada 

Korčule podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Marija Šegedin i Srđan Mrše, v.d. pročelnika. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog javnog poziva za isticanje kandidature za 

članove Savjeta mladih Grada Korčule, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Korčule, u tekstu kako 

je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (9 „za“, 4 suzdržana).  

 

13. TOČKA – Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Korčule za   

                         redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godini 

Uvodno obrazloženje prijedloga zaključka o rasporedu sredstva iz Proračuna Grada Korčule za redovito 

financiranje politički stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godine podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je, ispred Odbora, da je 

Odbor jednoglasno prihvatio (podržao) prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz Proračuna Grda Korčule 

za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika i da se predlaže Vijeću njegovo usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Ivan Lipanović i Tini Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz 

Proračuna Grada za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2008. godini, u tekstu 

kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Korčule za redovito financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godini, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je 

jednoglasno (13 „za“).  
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14. TOČKA – Ukidanje statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće 

Uvodno obrazloženje prijedloga zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. 

Račišće podnio je gradonačelnik, kao predlagač. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra 

na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće, u tekstu kako je 

predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).  

 

15. TOČKA – Donacija Župi sv. Marka za nabavku 3 zvona za zvonik nove crkve i pastoralnog   

                         centra sv. Antuna u Korčuli 

Uvodno obrazloženje prijedloga zaključka (o odobrenju donacije Župi sv. Marka u Korčuli u iznosu od 

212.700,00 kn za nabavku 3 zvona za zvonik nove crkve i pastoralnog centra sv. Antuna u Korčuli) podnio je 

gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi je sudjelovalo vijećnik Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je prijedlog zaključka (o odobrenju donacije Župi sv. 

Marka u Korčuli), u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka (o odobrenju donacije Župi sv. Marka u Korčuli u iznosu od 212.700,00 kn za 

nabavku 3 zvona za zvonik nove crkve i pastoralnog centra sv. Antun), u tekstu kako je predložen u 

radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (9 „za“, 3 „protiv“, 1 suzdržan).  

 

Završeno u 23.45 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-02/01 

URBROJ: 2138/01-18-01-2 

 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA          

                                                                                                                                    Marko Skokandić, ing.                                                                                                                                             


