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SKRAĆENI ZAPISNIK S NASTAVKA 24. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Nastavak 24. sjednice održan je 18. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine, s početkom u 18:40 sati, u 

kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.  

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća. 

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić. 

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule. 

Nazočni vijećnici: Marko Skokandić, Mirjana Drušković, Ivana Klisura Skokandić, Darko Tarle, 

Ante Tvrdeić, Mario Reić, Marija Šegedin, Nika Silić Maroević, Vinka Lozica, Antun Borovina i 

Tino Andrijić.  

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika i Srđan Mrše, 

v.d. pročelnik UO za opće poslove i mjesnu samoupravu. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika.  

Od početka nisu nazočili vijećnici Ivan Lipanović,Tajana Grbin, Marin Laus i Stojan Marelić. 

 

Predsjednik Vijeća je nastavio sa sjednicom po sljedećim točkama dnevnog reda: 

 

21. TOČKA – Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Gradskog muzeja Korčula za 2019. godinu, podnijela je 

ravnateljica Muzeja Marija Hajdić, ispred Muzeja, kao podnositelja Izvješća. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Nika Silić Maroević i ravnateljica Marija Hajdić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

22. TOČKA – Program rada Gradskog Muzeja Korčula za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Programa rada Gradskog Muzeja Korčula za 2020. godinu, podnijela je 

ravnateljica Muzeja Marija Hajdić, ispred Muzeja, kao podnositelja Programa te gradonačelnik. 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog zaključka: 

1. Daje se suglasnost na Program rada Gradskog muzeja u Korčuli za 2020. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 
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23. TOČKA – Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ podnijela je ravnateljica 

Knjižnice Milojka Skokandić, ispred Knjižnice, kao podnositelja Izvješća.  

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vinka Lozica, Nika Silić Maroević, Tino Andrijić, Ivana Klisura 

Skokandić te gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

24. TOČKA – Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“   

                         za 2020. godinu  

 

Uvodno obrazloženje Programa rada i financijskog plana Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ podnijela 

je ravnateljica Knjižnice Milojka Skokandić, ispred Knjižnice, kao podnositelja Program rada i 

financijskog plana. 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog zaključka: 

1. Daje se suglasnost na Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2020. 

godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

25. TOČKA – Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2019. godinu podnijela je ravnateljica 

Vrtića Julijana Prižmić, ispred Vrtića, kao podnositelja Izvješća. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nika Silić Maroević, Vinka Lozica, Darko Tarle, Mirjana 

Drušković te gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 
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26. TOČKA – Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku  

                         2019./2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Plana i programa rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2019./2020. godinu 

podnijela je ravnateljica Vrtića Julijana Prižmić, ispred Vrtića, kao podnositelja Plana i programa.  

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog zaključka: 

1. Daje se suglasnost na Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2019./2020. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

27. TOČKA – Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčulu za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvještaja o radu Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu podnijela je 

ravnateljica Centra Lana Filippi Brkić, ispred Centra, kao podnositelja Izvještaja. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ante Tvrdeić, Mirjana Drušković i Nika Silić Maroević. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

28. TOČKA – Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Plana rada Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu podnijela je ravnateljica 

Centra Lana Filippi Brkić, ispred Centra, kao podnositelja Plana. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivana Klisura Skokandić i Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

29. TOČKA – Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019.  

                         godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvještaja o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019. godinu  podnio 

je v.d. ravnatelj Ustanove Dalibor Antunović, ispred Ustanove, kao podnositelja Izvještaja. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Darko Tarle i v.d. ravnatelj Dalibor Antunović. 
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Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“). 

 

30. TOČKA – Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020.  

                         Godinu 

 

Uvodno obrazloženje Programa rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu podnio je 

v.d. ravnatelj Ustanove Dalibor Antunović, ispred Ustanove, kao podnositelja Programa. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Ivana Klisura Skokandić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“). 

 

31. TOČKA – Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2019. godinu podnijela je 

predsjednica Savjeta mladih Grada Korčule Dora Tešić, ispred Savjeta mladih, kao podnositelja 

Izvješća. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tino Andrijić i Darko Tarle. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća predložio je i stavio na glasovanje sljedeći prijedlog 

zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2019. godinu. 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 

Korčule“. 

Drugih prijedloga zaključka nije bilo. 

Prijedlog zaključka, kako je predložen, usvojen je jednoglasno (11 „za“). 

 

Završeno u 21:00 sat. 

 

KLASA: 021-05/20-02/03 

URBROJ: 2138/01-01-20-3 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA          

                                                                                                                  Marko Skokandić, ing. 


