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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Sjednica je održana 14. srpnja (utorak) 2020. godine, s početkom u 18:04 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, Marin Laus, 

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, Srđan Mrše, 

v.d. pročelnik UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, Željka Marunović, v.d. pročelnice UO za 

društvene djelatnosti i UO za gradsku imovinu, gospodarstvo i turizam, Bernarda Tomić, v.d. 

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

zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika.  

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

 

AKTUALNI SAT 

 

Antun Borovina upućuje svoje pitanje gradonačelniku. Navodi kako je nedavno i sam prisustvovao 

potpisivanju Ugovora između HRT-a i Grada Korčule o poslovnoj suradnji koja je vezana uz rad 

HRT centra u Dubrovniku. Kako do tada nije bio upućen u tu suradnju, zamolio bi gradonačelnika 

da objasni na koji način i kako će se odvijati ta suradnja. Također bi iskoristio priliku da su ga kao 

vijećnika nazvali iz Žrnova i zamolili da iznese njihovo nezadovoljstvo, a radi se o tome da su 

djelatnici HOBER-a došli uređivati prostor između Studenca i kafića, sa puhalicama i kamionom i 

određenom bukom. To je bilo u 5 sati ujutro. Stoga moli za drugi put da ne bude tako rano. 

Gradonačelnik navodi da smo prije 10-ak dana imali priliku otvoriti HTV centar u Korčuli, 

odnosno to je ispostava HTV centra u Dubrovniku. Njegova je inicijativa bila prema HTV-u, 

odnosno ravnatelju gosp. Kazimiru Bačiću prije već godinu dana, da bi povećali vidljivost i 

promociju grada, otoka, poluotoka Pelješca. Svjesni smo da u najudarnijim terminima tijekom ljeta, 

putovanje ekipe iz Dubrovnika da dođe nešto snimit u Korčulu je dugotrajno i skupo. Ovakva jedna 

suradnja s HTV-om je na obostranu korist, a mi ćemo tjedno, ako ne i svakodnevno, imati priloge s 

otoka Korčule i poluotoka Pelješca. Navodi da je bila njegova ideja, s kojom se ravnatelj HTV-a 

složio. Prošle godine se trebalo s tim krenuti, međutim zbog određenih okolnosti, nije se uspjelo. 

Ove godine je, negdje u 2. mjesecu, raspisan poziv u Dubrovačkom vjesniku za suradnike za HTV 

Ispostavu u Korčuli. Koliko je upoznat, bile su prijavljene dvije ili tri osobe, ali čak to i nije znao jer 

je bio na putu van Hrvatske. Kad ga je ravnatelj nazvao da su oni spremni za dolazak u Korčulu, 

malo su ga iznenadili. I vijećnica Lozica zna da je došao dosta iznenađen, i ono što je bila naša 

obveza da osiguramo  adekvatan prostor, to smo kao Grad napravili. Što se tiče samog suradnika 

kojeg će HTV autonomno odabrati, misli da je natječaj ponovljen. Smatra da je opravdano stavljena 

jedna primjedba od strane korčulanskih medijskih djelatnika da poziv nije bio dovoljno vidljiv, 

krajem drugog mjeseca. Zamolio je ravnatelja ako mogu ponoviti taj poziv, te je taj poziv bio prije 

nekih 7,8 dana u Dubrovačkom vjesniku. Nada se da će HTV obaviti što prije testiranje i razgovore 

s prijavljenim kandidatima te da ćemo imati što prije prvi prilog. Inače prilog koji je bio u HTV-

ovom Dnevniku je poslan s opreme  iz Korčule, te je HTV opremio cijeli taj studio s modernom 
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opremom, s kamerom i obvezao se da će tog svog partnera obučiti u radu s opremom i dalje ga 

obučavati u svom centru u Dubrovniku, čak i u Zagrebu, za budući rad u Korčuli. Smatra da je to 

nešto što cijeli otok zaslužuje i nada se da će na dobrobit svih nas Korčulana, taj centar početi što 

prije raditi. Što se tiče drugog dijela pitanja, razumije da je buka, ali treba razumjeti i ljude koji rade 

u KTD „Hober“ da žele što prije napraviti dio posla, dok nije velika vrućina. Neki dan su bile 

primjedbe i u Starom gradu, da se kasno navečer čistila ulica. Ne valja ni kad je ne očiste i kad je 

očiste u neki sat kad je najmanje smetalo jer se čistilo vodom, i opet ne valja jer netko ne može 

spavat, te nije lako ugodit svima. Zamolit će direktora da budu pažljivi s radovima.  

Tino Andrijić nema pitanja već sugestiju. Smatra da je to problem, koji će djelovati bezazleno, 

međutim on smatra da nije. Radi se o „spomeniku“ na Plokati, spomeniku svim žrtvama u Drugom 

svjetskom ratu i na njemu je spomen ploča koja obilježava pogibelj 300 pripadnika prekomorski 

brigada koji nisu ni bili s otoka, a poginuli su za našu slobodu. Taj spomenik je tamo, nakon 

autobusnog kolodvora izgrađen krajem 80-tih, uklopljen u onaj prostor, po njegovom mišljenju, 

jako dobro. Pohvaljuje gradonačelnika što su ispred one ploče s popisom naših članova obitelji i 

predaka, stavljeni stupovi i konopi da se ondje ne parkiraju skuteri, već da bude dostojanstveno. 

Međutim, jedna mala primjedba je što su reljefi uvijek šporki, a oni pokazuju sve one djelatnosti s 

kojima smo se bavili u prošlosti od klesarstva, brodogradnje, poljoprivrede itd. Taj prostor je više 

javni prostor,  kao i svaki drugi. Njegova namjena je očito, od strane onoga koji ga je dizajnirao, da 

bude korišten za javne potrebe, ali istovremeno on je i simbolika i spomen na sve već rečeno. 

Smatra da treba zadržati jedan  dignitet na tom prostoru, i u redu je kad je tamo folklor, moreške, 

koncerti i kad se djeca igraju i ljudi odmaraju. Međutim, tamo se događa sport kojemu tamo nije 

mjesto s onim golovima. Nisu to djeca koja igraju nogomet pa je to simpatično vidjeti, već je to 

ozbiljan nogomet, to su odrasli ljudi, to je nogomet koji se igra na način da je lopta projektil. Taj 

problem se ignorira već duže vremena. Sam je bio svjedok nekoliko puta kad lopta pogodi u šofer 

šajbu, a spomenik je okružen cestom sa svih strana, osim sa jedne s morem. Lopta će pogodit 

nekoga na skuteru ili bicikli i taj netko neće ostati sigurno na vozilu. Vidio je par puta kada je lopta 

doletjela na stol pun čaša i boca, to je kaos. Zamislite dijete kada pije sok i kad ga lopta pogodi u 

čašu. Onaj spomenik ne možemo ograditi žicom kao druge sportske terene. Jednostavno nije takav 

prostor. Imamo sportske terene za nogomet, rukomet, za razne sportove. Spomenik nije prostor za 

ozbiljan nogomet. Smatra da bi gradonačelnik trebao vidjeti što se tu može napraviti, jer je situacija 

nekad ozbiljno opasna po prolaznike, vozila i naše goste. Jednostavno onaj prostor nije zamišljen za 

takvu vrstu sporta. 

Gradonačelnik u svom odgovoru navodi da smo svi svjedoci da taj projekt Bernarda Bernardija u 

centru same Korčule više od spomenika, već je to, ne po simbolici svoga imena, nego po onome što 

predstavlja i cijelu povijest grada Korčule na toj poziciji. Navodi da se tu ne bi složio s vijećnikom 

Andrijićem, već takav nogomet je po njemu jedan dio života grada Korčule. Slaže se da dečki igraju 

dosta žustro, ne štede se lopte ni oni sami. Jutros nakon toga što se dogodilo preksinoć sa loptom, 

već i prošle godine je razgovarao s vlasnikom ugostiteljskog objekta nasuprot spomenika, o 

stavljanju jedne zaštitne mreže koja bi bila prozirna , tek toliko da imamo prema onoj strani. Zna da 

će to možda bit nekome trn u oku, ali smatra da i taj jedan „štimung“ kojeg imamo na tom 

spomeniku, nešto što nas s tim prostorom izdiže od drugih dalmatinskih mjesta. Od njegovih dana 

kada je odrastao u Starome gradu, uvijek su bili isti problemi: kamenje koje je „glumilo“ golove na 

pijaci ili ploče koje su služile kao stolovi na Rotondi ili žbuka koju su redovito razbijali u atriju 

Gradske vijećnice ili je to još prije kada je kao malo dijete dolazio u prostor gradske lođe gdje je 

bila Turistička zajednica gdje se igrao nogomet tj. odbijanci koji se svugdje igraju. Smatra da je u 

večernjim satima to isto jedan „štimung“. Pokušat će što manje ulaziti u djelo Bernarda Bernardija 

te staviti jednu prozirnu barijeru, da bi u ljetnim mjesecima zaštitili ugostiteljske objekte odnosno 
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posjetitelje koji su na toj terasi. Slaže se da ima raznih događanja, ali nije to svaku večer. Smatra 

ako uspiju na ovaj način riješit, da će to biti za svih prihvatljivo.  

Ante Tvrdeić svoje pitanje upućuje gradonačelniku. Prije 10-ak dana gradonačelnik je bio u 

Dubrovniku na predstavljanju projekta CGO Lučino razdolje, te ga zanima kakav je njegov stav po 

tom pitanju i kako je zamišljen cijeli sustav gospodarenja otpadom i što će to u konačnici značiti za 

otočane. 

Gradonačelnik navodi da su na poziv župana, svi gradonačelnici i načelnici su imali kolegij koji je 

odrađen s dvije točke dnevnog reda. Jedna točka je Strategija razvoja Dubrovačko-neretvanske 

županije 2027. godine, a druga točka je  Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, a koji 

iznosi skoro pola milijarde kuna. Nas će najviše zanimati ono što se događa s gospodarenjem otpada 

na našem otoku, a to je nešto što nas je zateklo nakon ukidanja pretovarne stanice koja je bila 

planirana u prostoru u našoj gospodarskoj zoni Česvinica. Kada je ona ukinuta, ostala je samo jedna 

predviđena pretovarna stanica na našem otoku, a to je Sitnica između Blata i Vele Luke, gdje smo, 

nakon što je Gradsko vijeće donijelo Plan gospodarenja otpadom za Grad Korčulu, dobili 

informaciju da se uopće ne nadamo da ćemo moć donijeti smeće u Blato odnosno Velu Luku. 

Nakon toga je, navodi, poduzeo nekakve radnje i došlo se do pravog projekta i rješenje, s kojim su 

se složile sve jedinice lokalne samouprave na našem otoku, a to je da su ciljanim izmjenama i 

dopunama prostornog plana županije, planirali pretovarnu stanicu u poslovnoj zoni na Dubovu, gdje 

će skoro pa svim jedinicama lokalne samouprave trošak i dopremanje miješanog komunalnog 

otpada do te pretovarne stanice, biti skoro pa isti. Krenulo se i s projektiranjem te pretovarne stanice 

i bit će spremna za uporabu kada bude spreman i Centar za gospodarenjem otpadom Lučino 

razdolje. Što se tiče samog centra, to je jedan moderan centar na svjetskoj razini i nada se kada 

proradi da će svi biti zadovoljni. Što se tiče korisnika koji će plaćati, predstavljena je jedna 

kalkulacija u kojoj bi trošak na mjesečnoj razini županije za prosjek obitelj s malo manje od 4 člana, 

iznosio oko 100 kn. Kada zbrojimo sve ono što plaćaju naši sugrađani, što plaća KTD „Hober“ i 

Grad Korčula, posebno za sadašnje odlaganje na Kokojevici, smatra da ovo neće biti značajnije 

povećanje za svih. Vjeruje da kada centar za gospodarenjem otpadom proradi, da će svi biti 

zadovoljni.  

Marin Laus upućuje pitanje gradonačelniku. S obzirom da su imovinsko pravni odnosi po pitanju 

groblja u Čari riješeni, da je Hober već iskopao dobar dio temelja i da je zainteresiranost za grobna 

mjesta poprilično velika, zanima ga kada bi mogli krenuti radovi na širenju groblja.  

Gradonačelnik navodi da je uz odobrenje Gradskog vijeća, Grad Korčula je otkupio i imovinsko 

pravno sredio sve ono što se nalazi u obuhvatu groblja u Čari. Dio radova koji se odnose na 

uklanjanje temelja je počeo. To su uradili KTD “Hober“ i njihovi kooperanti. Radi se na projektu. 

Ono što je do sada bilo, treba sistematizirati, ne samo u groblju u Čari, nego u svim grobljima na 

području Grada Korčule, i da se grobna mjesta počnu raditi tipski, sve kako bi korisnici grobnih 

mjesta bili zadovoljni odnosno obitelji koje će to kupovati. Želja je i KTD-a „Hober“ kao gradske 

firme koja održava groblja i preko koje će ići ta investicija, da pokušaju imati tipske grobnice i da ih 

kroz jedan projekt mogu samo aplicirat odnosno prilagođavat prostoru na pojedinim grobljima. 

Zasada su to imali u Gradu Korčuli i u dijelu novoga groblja u Račišću. U Žrnovu su imali jedan 

drugačiji sistem da su privatnici prodavali i mjesta, ali smatra da to nije dobro, već moraju imati 

svugdje isti standard i ono što se pokazalo kao kvalitetno rješenje da  se to radi svugdje gdje je 

moguće. U Knežama npr. to nije moguće, jer je groblje dosta malo. Nada se da će KTD „Hober“ do 

kraja ljeta imati pripremljen projekt, raspisat natječaj za odabir izvođača i da bi do kraja godine 

mogli krenuti s proširenjem groblja. Interes je popriličan, evo za Korčulu su već sva grobna mjesta 

rezervirana. 
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Ivana Klisura Skokandić upućuje pitanje zamjeniku gradonačelnika, a vezano je za igralište u 

Žrnovskoj Banji. Navodi da je nakon zadnje kiše svjedočila povećim lokvama na nekoliko mjesta. 

Zanima je, planira li se to sanirati na neki način,  kako bi djeca i u vlažnim mjesecima mogla 

koristiti igralište. S obzirom da su sprave postavljene i montirane, kada će igralište biti spremno za 

uporabu? 

Zamjenik gradonačelnika navodi da je projekt pri samome kraju. Započela je montaža opreme, i 

kroz sljedeći tjedan se očekuje da će doći drugi dio opreme i nastavit će se montaža i postavljanje 

podloge i ostale opreme od drugih dobavljača koja će se isto tako kroz desetak dana završiti. Što se 

tiče vode koja se skuplja i postoji vod koji prikuplja vodu, ali kada izvođači dođu postavit opremu, 

onda će napravit i dodatne radove da se spriječi da voda ne ostaje. Nada se da će igralište kroz 

dvadesetak dana, najviše trideset, dobiti uporabnu dozvolu. Nakon montaže opreme, treba se 

prikupiti cijela tehnička i atestna dokumentacija, kako bi dobili dozvolu da se djeca mogu sigurno 

igrati. Sada još to nije moguće, te su zato i stavljene obavijesne trake da se igralište ne koristi.  

Mario Reić navodi da je u materijalima za sjednicu, između ostalog, bio i Proračun Grada Korčule, 

u stavci Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 

područje Grada Korčule, za rekonstrukciju Ulice sv. Barbare, navedeno je da je osigurano 700 

tisuća kuna. Od toga 450 tisuća iz Programa za razvoj otoka po natječaju Ministarstva regionalnog 

razvoja. Zanima ga kada će se započeti ti radovi. Također je upoznat s time da je Lučka uprava 

provodila postupak da se na zapadnoj rivi, na Obali dr. Franje Tuđmana uredi Puntin, stoga ga 

zanima kada će i ti radovi započeti. 

Gradonačelnik navodi da je projekt za Ulicu sv. Barbare već odavna pripremljen, te je s njim 

aplicirano već dvije godine. Prve godine, je od dva projekta odabran uređenje pijace u Pupnatu, a 

ove godine na natječaju Ministarstava regionalnog razvoja, Uprave za otoke smo dobili sredstva 

koja su navedena. Namjera je da  se kroz ljetne mjesece provede javna nabava, kako bi mogli čim se 

steknu uvjeti, krenuti s radovima. Predviđeno je uređenje infrastrukture u toj ulici, koja je dosta 

problematična, pogotovo s  fekalnom odvodnjom. Također popločenje koje imamo na tom dijelu je 

dosta oštećeno. To neće biti uređenje cijele Ulice sv. Barbare, jer dio koji je iza hotela Korčule pa 

sve do iza restorana Kanavelić, je već uređen. Uređenje će stoga ići od Trga korčulanskih klesara i 

kipara pa do Morskih vrata. Što se tiče rekonstrukcije Puntina, bio je na potpisivanju ugovora, kada 

je Županijska lučka uprava Korčula osigurala sredstva i zna da je jedan natječaj već bio. Međutim, 

zbog određenih nejasnoća u troškovnicima, projekt je obustavljen, odnosno prekinut. Raspisan je 

novi i misli da su se javila dva izvođača, stoga bi negdje u 10. ili 11. mjesecu mogli krenuti radovi. 

Smatra da je to isto jedan dobar projekt za sve nas. Nada se da će se i situacija s koronom smiriti i 

omogućiti ovakvu dinamiku radova. Svjesni su da su u 90% radova koje rade javljaju firme koje 

nisu s otoka, stoga će sve dosta ovisiti o zdravstvenoj situaciji koja će biti na jesen.   

Nika Silić Maroević upućuje pitanje gradonačelniku. Navodi da je već nekoliko puta bilo 

postavljeno, ali postavit će ga opet. Misli da bi se mogao dati rok za odgovor s novom školskom 

godinom, hoće li se napokon riješit crne točke, opasne za kretanje djece u  prometu, djece koja 

pohađaju sportove i koja idu u školu, u užem području grada. Već smo zaključili da nisu toliko 

veliki izdaci, a da bi puno značila ograda na trotoaru, sve do kraja srednje škole prema Tommy-u, 

raskrižje na sv. Antunu, za koje ne zna kako je dozvoljeno da onako izgleda, ali nije to krivnja 

gradonačelnika, već je tako xy godina. Tko god živi tamo, zna što to raskrižje znači, to raskrižje 

znači smrt. Moli da se o tome povede računa. Isto tako, ukrcaj djece u autobus, potpuno neprikladan 

za 21. stoljeće, red preko ceste itd i iskrcaj djece pod sv. Antun. To je pet točaka koji se trebaju 

riješiti 

Gradonačelnik navodi da zna da je to pitanje postavljano već nekoliko puta, a njegova je želja i 

također i Županijske uprave za ceste, koja se tiče dijela od škole prema Tommy-u, te prema križanju 
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Jukić. Želja je bila da se u dijelu gdje se radi rekonstrukcija ceste, odnosno izgradnju nogostupa i 

javne rasvjete od rotora do Jukića, da se u sklopu tih radova odradi i ovaj dio jer je to županijska 

cesta. To je već bilo i dogovoreno sa ŽUC-om. Što se tiče Jukića, Grad Korčula je poništio natječaj, 

jer ga nisu htjeli konzumirati prije ljeta, odnosno rokovi su bili svi prošli da bi to moglo bit gotovo 

za neko normalno vrijeme.  A ista tako u vremenima ionako otežane sezone, nisu htjeli da radovi 

koji bi bili na ulazu u grad, dodatno otežaju situaciju. Ti radovi će se odraditi na jesen. Što se tiče 

križanja državne ceste 118 i županijske ceste za Lumbardu, u sklopu uređenja odnosno 

rekonstrukcije državne ceste od skretanja za Soline gdje se došlo s obje strane s nogostupom, 

napravljen je projekt te su ishođene sve suglasnosti i Hrvatske ceste su to stavile u plan za 2020. 

godinu, te očekuje sada kad su prošli izbori, da će na jesen imati i taj dio radova. To se tiče radova 

od završetka skretanja za Soline pa sve do skretanja za Račišće, sadašnje stare ceste, odnosno 

županijske ceste koja ide u rekonstrukciju. Smatra da bi se čak moglo dogodit da se ide 300, 400 

metara dalje sa nogostupom i rasvjetom do skretanja nove ceste koja će bit izgrađena za novu luku 

Polačište. Što se tiče autobusnog kolodvora koji je u vlasništvu ACI-a. Smatra da će se moć 

usuglasit s ACI-em da koncesionar koji obavlja prijevoz djece, da autobusi budu 2,3 metra unutar, a 

ne skoro metar u cestu i onda djeca koja ulaze budu na samoj cesti. Smatra da će se onda i ta 

situacija dovesti u red. Sa predsjednikom Gradskog vijeća će učiniti sve da se takve situacije više ne 

ponavljaju. Navodi da što se tiče osnovne škole je to imao u vidu. Imali su želju spojiti nogostup do 

onog nogostupa za Lumbardu i da se napravi autobusna čekaonica tamo kraj „Masline“. S obzirom 

da je županijska cesta, ne mogu raditi sami, već moraju sve u suglasnosti za ŽUC-om. 

Mirjana Drušković je prvo pohvalila projekt rekonstrukcije ceste prema Račišću i što je potpisan 

ugovor. Nada se skoroj realizaciji natječajne dokumentacije za postupak javne nabave i odabir 

izvođača. Zanima je da li se u budućnosti planira uređenje ceste od Račišća prema Babini, jer tu su 

cestu prije nekoliko godina sređivale Hrvatske šume, ali je mišljenja da bi tu cestu trebalo urediti 

kao nastavak na ovu rekonstrukciju ceste. Smatra da bi se tako povezala cijela Korčula i dobili bi 

jednu lijepu cjelinu. 

Gradonačelnik smatra da su svi, bili zadovoljni kad se potpisao ugovor, a još više kad se vidjelo 

animaciju kako će izgledati ta trasa. To je nešto što su svi sugrađani koji žive na potezu te 

županijske ceste zaslužili. Slaže da jedan normalan nastavak te investicije bi bio uređenje trase 

vodovoda koji ide od Račišća prema Babini. Igrom slučaja je navodi tjedno na toj dionici, te kaže 

ne samo da je najbrža za doći iz Račišća u Velu Luku, već je jedna od najljepših trasa za vožnju 

bicikle, a isto tako bi bilo puno kraće za doći iz Račišća na zapadni dio otoka. Postoje nekakve 

zadrške od strane dijela sugrađana, a što se i vidi sada. Kada idete na toj trasi, vidite lijevo i desno 

što naši sugrađani od tog lijepog krajolika mogu napraviti. Kada bi danas, sutra bio asfalt, smatra da 

bi na toj trasi trebalo staviti obavezno nekakve čitače tablica ili kamere, da se vidi tko ulazi, jer ono 

što se nalazi pored ceste, ne služi na čast nikome. Dok se ne dođe do te razine da svijest naših 

građana bude takva da ne bacaju, bit će stvarno borbe. To je u našim planovima te će se vidjeti kada 

se krene sa radovima na cesti za Račišće, a možda ako se ukaže prilika da se pokuša raditi nekakvu 

dokumentaciju i da se vidi što bi se na toj trasi moglo napraviti.  

Marija Šegedin navodi da ima dva pitanja. Zahvaljuje se na dokumentaciji koja je dostavljena  

vezano za spremnike, međutim među tim papirima nije pronašla ono što je tražila, a to je po kojem 

dokumentu se može vidjeti  da se Gradu Korčuli isplatilo uzeti u najam spremnike, a ne ih kupiti. 

Nakon četiri godine najma, nemamo ni spremnike ni 2 milijuna kuna. Također navodi da je na 

prošloj sjednici dogovoreno da će biti održana tematska sjednica u roku od 15 dana s temom 

obrtnika i poduzetnika, odnosno za pomoć gospodarstvu, te da će se raspravljat kako im olakšati u 

ovoj cijeloj krizi, stoga je zanima zašto sjednica nije održana? 
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Gradonačelnik u svom odgovoru navodi, što se tiče nadopune za spremnike, dokumentacija je išla 

od KTD „Hober“. Što se tiče najma ili kupovine, dobio je informaciju, a bilo je objavljeno i u 

javnim glasilima, da je Grad Dubrovnik također krenuo u nabavku većeg broja tih spremnika. Grad 

Korčula u svakom trenutku može otkupiti te spremnike, ako se vidi da je to povoljnije. Isto tako je 

sad takva situacija kada je partner kojeg je Grad donio preko javnog natječaja, to je HT, koji je 

omogućio najam „Big Belly“ spremnika, ponudio je gratis period da se ne otplaćuje najam za 

godinu dana. Da su kupljeni, teško se to moglo ostvariti. Također su imali situaciju, kraj kuće od 

vijećnice Vinke, nakon jednog vjenčanja je ubačena unutra bengalka. Da su spremnici kupljeni bili 

bi sami odgovorni za to. Sada će se naručiti rezervni dio, koji će biti na trošak onoga koji je 

isporučio spremnike. Slaže se da se uvijek mogu vidjeti sve strane, pogledati sve mogućnosti. U 

suradnji sa KTD „Hober“ se donijela takva odluka, i dogodilo se da je ispravna odluka. Što se tiče 

tematske sjednice, navodi da je imao sastanak sa zakupcima javnih površina, gdje se od 14, 15 

njihovih zahtjeva, sve ispunilo. Smatra da je bilo rečeno u Odluci da se ovlašćuje gradonačelnik da 

će regulirati odnose sa zakupcima javne površine. Navodi ako je on nešto krivo shvatio da će se 

ispraviti. Dogovor je bio između njega kao gradonačelnika i gradske uprave i zakupaca, da će se 

pratiti stanje. Mjesečni zakup javne površine u Gradu Korčuli je 350 000 kn. Dakle, Grad je 350 

000 kn oslobodio za 5. mjesec sve zakupce javne površine. To je bez štandova, koji su počeli raditi 

kasnije, koje je Grad i ove godine oslobodio, i to je dodatnih skoro 100 000 kn. Zakupci gradskih 

prostora su oslobođeni odmah na početku, te kad se zbroji sve skupa, to je skoro 600 000 kn, plus 

odluka da se za 6. mjesec terete za 30% iznosa zakupa i da imaju rok plaćanja 31.08.2020. Ako je 

bilo dogovoreno da bude tematska sjednica, ispričava se, nitko ga od službi nije na to upozorio. Ako 

vijećnici žele da se nešto drugo napravi, nema nikakvog razloga da se ne napravi. Također je 

dogovor bio sa zakupcima da se gleda otprilike kolika je promet sezone u postotcima, broj noćenja, 

broj dolazaka u marinu, da toliko bude zaduženje za javnu površinu. Navodi da nas je Dubrovnik 

kopirao i u tome da će se cijene javnih površina regulirati prema postotku sezone. Ponovno navodi 

ako je on nešto krivo shvatio, može se čim završi ova sjednica imati brzinsku sjednicu, odmah 

nakon dana grada. 

Marija Šegedin navodi da je bilo rečeno sa svim poduzetnicima, ne samo s onima za zakup javnih 

površina. Smatra da ih je i trebalo oslobodit kroz 5. mjesec s obzirom na rad koji su imali, odnosno 

nisu imali. Pitanje je kako sad rade, te bi voljela vidjeti koji su podaci turističke zajednice s obzirom 

na prošlogodišnju sezonu u ovom periodu i kako sad rade. S obzirom da je gradonačelnik ujedno i 

predsjednik turističke zajednice, smatra da je trebalo više o tome govoriti, jer Grad Korčula itekako 

ovisi o turističkoj sezoni i što će se dogoditi na zimu. Navodi da je htjela vidjeti da je netko 

napravio analizu i stavio na papir razloge zbog kojih se išlo u najam spremnika.  

Marko Skokandić se nadovezao i rekao da je što se tiče tematske sjednice tu i njegova 

odgovornost ako se nije organizirala. Međutim, prepustilo se gradonačelniku da direktno s onima 

koji su najugroženiji, a to su trenutno ugostitelji i svi oni koji imaju veze s turizmom, a mnogi od 

njih su korisnici gradskih javnih površina i poslovnih prostora, da dogovora s njima. Najveći 

problem u svemu tome je što s obzirom na to što se događa, bilo kakva tematska sjednica i bilo 

kakva odluka koje se donese, može vrijedit od danas do sutra zbog načina na koji je ovaj drugi val 

krenuo i koliki su brojevi, ne samo kod nas, već i u okruženju. Svi su svjesni da Nacionalni stožer i 

svi koji se bave s time, stručno i profesionalno donose te odluke iz dana u dan i trenutno su neke 

djelatnosti dozvoljene. Smatra da jedna sjednica tu ne bi ništa promijenila, a puno je bitnije da 

aktualno stanje prati izvršna vlast, gradonačelnik i stručne službe i u dogovoru s predstavnicima 

najugroženijih djelatnosti, donose odluke koje su vezane za trenutnu situaciju i ono što se događa, 

jer je teško predvidjeti što će se dogoditi za 10 dana. Slaže se da se mogu naći i dogovoriti razne 

scenarije, ali teško se može znati što će biti za 10 dana. Navodi da se sjednica može sazvati bez 
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ikakvog problema. S odlukama koje su se donijele na prošlom Gradskom vijeću, vezano za javne 

površine i komunalnu naknadu, gradonačelnik je ovlašten da u ime vlasti u Gradu Korčuli, 

dogovara i balansira sa svima onima koji su pogođeni, te da se situacija mijenja i prilagođava 

onome što se trenutno događa.  

Marija Šegedin navodi da su poduzetnici uputili zahtjev koji se nije mogao uvrstiti na dnevni red i 

onda se dogovorilo da će se nakon 10-ak dana imati tematsku sjednicu na kojoj će se raspravljati o 

njihovom prijedlogu. S obzirom da nije došlo do te sjednice, zanima je je li se mimo Gradskog 

vijeća, dogovorilo s njima i što je s tim bilo.  

Gradonačelnik navodi da je to bila rasprava na prošlom Gradskom vijeću. S odlukama koje je 

donijelo Gradsko vijeće, pored ostalog se ovlastilo gradonačelnika, da stupi s ugostiteljima u 

kontakt, što je navodi i napravio. Svoj zahtjev su stavili u 15 točaka, i sa njihovim predstavnicima je 

održan sastanak u gradskoj vijećnici. Od 15 točaka, već se sa 14 krenulo. Sve što se dogovorilo, 

pogotovo što se odnosi na zakup javne površine i nekakve akcije koje bi trebalo napravit, sve je 

izašao ususret na tom sastanku. S obzirom da su se na tom Gradskom vijeću donijele takve odluke, 

nitko od službi nije rekao da je potrebna takva sjednica nakon odluka koje su donesene.  

Marko Skokandić navodi kako u zapisniku piše: prije otvaranja rasprave o dnevnom redu, 

predsjednik Vijeća je upoznao Gradsko vijeće s dopisom kojeg je poslala skupina ugostitelja Grada 

Korčule. Vijećnici su se dogovorili kako će sukladno razvoju situacije po potrebi sazvati tematsku 

sjednicu na kojoj bi se donijele odluke koje bi pomogle ugostiteljima. S obzirom da su prije desetak 

dana imali nekakvu uzlaznu liniju, bilo je sve manje restriktivnih mjera, sve više se otvaralo, počelo 

se radit, ali nažalost zadnjih 10-ak dana se to drastično mijenja, i dogodi li se situacija da se treba 

početi zatvarati, sigurno će se naći i vidjeti što napraviti.  

Nika Silić Maroević navodi kako joj je drago da se gradonačelnik dogovorio s ugostiteljima, ali da 

su oni mogli biti informirani o tome. 

Darko Tarle upućuje pitanje gradonačelniku vezano za nastalu situaciju kod nas i u cijelome 

svijetu te što je s projektom „Ekonomija“, je li se zaustavlja ili ide nekim predviđenim tokom. 

Također bi upitao zamjenika gradonačelnika ako se slučajno virus probije kod nas, postoji li 

nekakav plan postupanja. 

Gradonačelnik navodi da su svi planovi i rokovi koje su imali vezano za sve projekte prolongirani 

i otežani s ovakvom zdravstvenom te uzročno-posljedično ekonomskom situacijom u Gradu i u 

cijeloj državi. S projektom „Ekonomija“ se nije stalo te su imali razgovor sa Zajednicom športskih 

udruga, gdje su izrazili želju i ideju da se ide u jedan dio projekta koji je tamo planiran, a to je 

sportska dvorana. Ide se prema tome da se pronađe optimalan projekt koji će zadovoljiti sve potrebe 

korisnika, kako osnovne i srednje škole tako i športskih društava ne samo na razini Grada nego i 

šire. Isto tako izgradnja POS-ovih stanova ide svojim tijekom. Očekuje nakon konstituirajuće 

sjednice, nakon što se oformi hrvatska Vlada, poslože sva ministarstva, da će i s ostatkom projekta 

koji su vezani za UPU „Ekonomija“, da će se krenuti u realizaciju.  

Zamjenik gradonačelnika navodi da su povodom daljnjih aktivnosti u suzbijanju virusa, prije 

mjesec dana u dogovoru s epidemiologom dr. Komaparak i ravnateljem Doma zdravlja Korčula, 

pripremili Turističku zajednicu prema uputi koju su dobili od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

o postupanju ukoliko se pojavi bolest kod turista. Obavili su konzultacije i s HTP Korčula i sa taxi 

službom u Korčuli u slučaju da se pojavi infekcija Covidom u hotelskom smještaju. Sve nužne 

radnje su obavljene. Također je i Turistička zajednica pripremila letke koji su dostavljeni svim 

iznajmljivačima i prevedeni su na par stranih jezika. Isto tako su iskoordinirali sve domove zdravlja 

na otoku Korčuli i Lastovu i na poluotoku Pelješcu, jer svi gosti idu na izlete i ako se dogodi 

problem da znaju kome će se javiti. Što se tiče Doma zdravlja Korčula, brisevi se i dalje uzimaju i 

to 6 dana u tjednu, tri dana u Korčuli, tri dana u Veloj Luci. Isto tako su u dogovoru s hotelskom 
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kućom pripremili i jedan prostor ukoliko se pojave oboljeli, koji neće moći obaviti samoizolaciju u 

objektu u kojem su u najmu. Ukoliko se dogodi već broj oboljelih, zatražit će se pomoć od 

Županijskog stožera, ali zasada su u koordinaciji s njima i smatra da je zasada sve pod kontrolom.  

Vinka Lozica navodi da s obzirom da je na početku spomenuto poskupljenje, a odnosilo se na 

Hober, na poskupljenje odvoza otpada. Navodi da ima od prije informaciju da voda poskupljuje za 

47 lipa po kubiku te na stolu imaju zaduženje od Kore. Stoga ima prijedlog, odnosno zahtjev da 

dobiju izvješća od direktora Hobera, s obzirom da ima puno pitanja koja ih zanimaju u poslovanju 

Hobera. Također ima jako puno pitanja koja se postavljaju za poslovanje Kore, stoga bi voljela 

vidjeti detaljnije koji su tu projekti, koji ZNS-ovi nisu naplaćeni. Također ako je moguće i od 

Vodovoda u kojem Grad Korčula ima udio, čuti izvješće od direktora koliko se zapravo ulaže, zbog 

čega su ta povećanja jer obrazloženje da je to zbog povećanja troškova struje, njoj nije dovoljno. 

Moli gradonačelnika da naloži da se vijećnicima ta izvješća barem jednom godišnje dostave. 

Gradonačelnik u svom odgovoru navodi da što se tiče tvrtki u vlasništvu u Grada, nema nikakvog 

problema. Također može i predsjednik Vijeća s punim ovlastima to zatražiti. Što se tiče NPKLM 

vodovoda to mora pitati i  gradsku službu i službu u vodovodu. Navodi, koliko on zna, NPKLM 

vodovod nikad nije bio tema gradskih vijeća, i on to ne podržava. Za razliku od nekih koji su bili za 

izjednačavanje poskupljenja, a poslije se hvalili da su bili protiv poskupljenja, on je bio jedini protiv 

poskupljenja, koji je uz Lumbardu kao punjače proračuna NPKLM vodovoda, jedini bio protiv. 

Zašto je takvo povećanje bilo, rečeno je da je došlo do povećanja troškova električne energije, 

odnosno same cijene kWh. Navodi da je u svom obraćanju rekao da ima i drugih načina da se 

racionalizacijom dođe do uštede sredstava, a da se ne treba ići na ovaj način povećanja vode. Ako 

postoji pravna mogućnost da se dobije Izvješće o radu NPKLM vodovoda na Vijeću, što se njega 

tiče nema nikakvog problema. U 5,6 godina koliko sudjeluje na skupštinama, uvijek je vodio 

skupštinu i bio predsjednik skupštine. Ima svoje radne materijale, ali ne zna da li ima neka poslovna 

tajna, a što se njega tiče, kao gradski vijećnici mogu dobiti te materijale u digitalnom obliku već 

sutra.  

Vinka Lozica navodi da prema Zakonu o pravu na pristup informacijama nema apsolutno nikakvog 

razloga da nemaju pristup izvješću direktora NPKLM i Hobera. Važno je da se to čuje. Neće ulaziti 

u to zašto se ranije nije o tome razgovaralo, a toliko je važno i toliko se puno plaća i toliko ima 

spornih pitanja vezanih za NPKLM. Ako dosada to nije bila praksa, možda je vrijeme da se to 

uvede.  

Gradonačelnik u svom odgovoru navodi da treba bit realan. Kad se priča o važnim stvarima, tamo 

gdje su interesi Grada i građana, napravit će sve da ih brani. Iako neki govore da on nema dovoljan 

utjecaj, izgleda da imaju pravo jer je došlo do tog poskupljenja od 47 lipa po kubiku. Ono što se 

piše na portalima, misli da to nije u redu. Stavlja se Zagreb, Dubrovnik i njihove cijene kubika. 

Zagreb ima vodu na 100 m dubine. Naš vodovod je najduži vodovod u Republici Hrvatskoj. Ako iz 

Pruda treba dopumpat vodu do Korčule, do vodospreme Forteca, vidjet će koliko je u toj cijeni 

kubika vode udio NKPLM vodovoda, koliki je udio svih davanja koji nemaju veze sa odlukama 

NPKLM vodovoda ni Skupštine ni Nadzornog odbora, a koliki je tu trošak u kubiku vode koje 

moramo platiti. Kad se to malo vidi i pogleda, onda će stvari biti jasnije. Ono što moraju kao 

gradski vijećnici, on kao gradonačelnik, je odati počast prethodnicima koji su uspjeli donijeti vodu. 

Uvijek se znalo da će u toj vodi jedan veliki udio u cijeni imati i struja. Kad se vidi koliko puta se 

voda pumpa, imamo i jeftinu vodu u odnosu prema drugima.  

Vinka Lozica navodi da nema uopće potrebe da gradonačelnik unaprijed opravdava cijenu vode. 

Smatra da je izuzetno važno da imaju te podatke na uvid kao članovi Gradskog vijeća, jer je važno 

da mogu to kontrolirat. Također puno je tu pitanja koja nisu cijena koštanja električne energije koja 

se utroši na pumpanje vode od Pruda do Korčule. Navodi da ima jako puno pitanja koja se provlače, 



 9 

ali se uvijek nekako izgube u masi. Smatra da se to treba staviti na dnevni red jer ima puno pitanja o 

gubljenju vode, koliko se ulaže u mrežu, kako se vodi računa o mreži, koliko se radnih mjesta 

otvorilo u vodovodu i po kojim plaćama.  

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

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

Odbora da je sjednica sazvana sukladno Statutu i Poslovniku i da se o predloženim točkama 

dnevnog reda može raspravljati i odlučivati. 

Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o dnevnom redu. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, vijećnica Vinka Lozica i predsjednik Vijeća. 

Gradonačelnik je tražio ispravak 7. točke dnevnog reda, na način da umjesto „obrane grada 

Korčule“,  piše „obrane Korčule“. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje predloženi dnevni red s 

izmjenom u točki 7. dnevnog reda, koji je glasio:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća 

2. Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću 

3. Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi Doris Jurjević 

4. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Županijskom 

zavodu za hitnu medicinu-Ispostavi Korčula 

5. Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom 

plivačkom klubu 

6. Izbor članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule 

7. Obilježavanje 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka 

8. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj 

zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini 

9. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi (č.z. 2816/4 k.o. Pupnat) 

10. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi (č.z.437/1 k.o. Korčula) 

11. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u 

općoj uporabi (č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula) 

12. Suglasnost na Geodetski elaborat br. 5/2020 

13. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. 

godinu 

14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu 

15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Korčule za 2019. godinu 

16. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 

2020. godinu 

17. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule 

za 2020. godinu. 

Dnevni red usvojen je jednoglasno (12 „za“). 
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            1. TOČKA - Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća stavio je zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća, u tekstu kako je predloženo u 

radnom materijalu, na glasovanje. 

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (12 „za“). 

 

2. TOČKA – Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp.    

                       Nenadu Kosoviću                        

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odbora za javna priznanja za dodjelu osobne godišnje nagrade 

Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću, podnijela je predsjednica Odbora Ivana Klisura Skokandić, 

ispred Odbora kao predlagača. U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin i Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o dodjeli osobne 

godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Nenadu Kosoviću, u tekstu kako je predloženo u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade gosp. Nenadu Kosoviću, kako je 

predloženu radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“ ). 

 

3. TOČKA – Prijedlog za dodjelu osobne godišnje nagrade Grada Korčule gđi.    

                       Doris Jurjević                       

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odbora za javna priznanja za dodjelu osobne godišnje nagrade 

Grada Korčule gđi. Doris Jurjević, podnijela je predsjednica Odbora Ivana Klisura Skokandić, 

ispred Odbora kao predlagača. U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin i Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o dodjeli osobne 

godišnje nagrade Grada Korčule gđi. Doris Jurjević, u tekstu kako je predloženo u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade gđi. Doris Jurjević, kako je predloženu 

radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“ ). 

 

4. TOČKA - Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule  

                      Županijskom zavodu za hitnu medicinu – Ispostavi Korčula                                  

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odbora za javna priznanja za dodjelu kolektivne godišnje nagrade 

Grada Korčule Županijskom zavodu za hitnu medicinu – Ispostavi Korčula, podnijela je 

predsjednica Odbora Ivana Klisura Skokandić, ispred Odbora kao predlagača. U raspravi su 

sudjelovali vijećnici Nika Silić Maroević i Tino Andrijić. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne 

godišnje nagrade Grada Korčule Županijskom zavodu za hitnu medicinu – Ispostavi Korčula, u 

tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Županijskom zavodu za 

hitnu medicinu – Ispostavi Korčula, kako je predloženu radnom materijalu, usvojen je 

jednoglasno (12 „za“ ). 

 

5. TOČKA – Prijedlog za dodjelu kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule  
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                       Korčulanskom plivačkom klubu 

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odbora za javna priznanja za dodjelu kolektivne godišnje nagrade 

Grada Korčule Korčulanskom plivačkom klubu, podnijela je predsjednica Odbora Ivana Klisura 

Skokandić, ispred Odbora kao predlagača. U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin, Tino 

Andrijić, Darko Tarle, predsjednik Vijeća i gradonačelnik. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne 

godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom plivačkom klubu, u tekstu kako je predloženo u 

radnom materijalu, na glasovanje. 

Prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom 

plivačkom klubu, kako je predloženu radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“ ). 

 

 6. TOČKA – Izbor članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada  

                                  Korčule 

 

Uvodno obrazloženje prijedloga Odbora za izbor i imenovanje za izbor članova Odbora za 

imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule, podnio je predsjednik Odbora Ante Tvrdeić, 

ispred Odbora kao predlagača, te su predloženi sljedeći članovi: 

• Mario Reić, za predsjednika 

• Nika Silić Maroević, za zamjenicu predsjednika 

• Tino Andrijić, za člana 

• Lana Filippi Brkić, za člana 

• Marija Hajdić, za člana. 

Drugih prijedloga nije bilo. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tino Andrijić, Darko Tarle i Nika Silić Maroević. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog rješenje o izboru članova 

Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule, na glasovanje. 

Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada 

Korčule, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, u sastavu: Mario Reić, za 

predsjednika, Nika Silić Maroević, za zamjenicu predsjednika, Tino Andrijić, za člana, Lana 

Filippi Brkić, za člana, i Marija Hajdić, za člana, usvojen je jednoglasno (12 „za“ ). 

 

            7. TOČKA – Obilježavanje 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka 

 

Uvodno obrazloženje obilježavanja 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka, podnio je 

gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Tino Andrijić i Nika Silić Maroević. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o obilježavanju 450.-

te obljetnice obrane Korčule od Turaka, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na 

glasovanje. 

Prijedlog zaključka o obilježavanju 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka, kako je 

predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“). 

 

            8. TOČKA -  Konačni prijedlog odluke o izmjeni odluke o izmjenama Odluke o   

                                   privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada  

                                   Korčule u 2020. godini  
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Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini, 

podnio je v.d. pročelnik Srđan Mrše, u ime gradonačelnika, kao predlagača. 

U raspravi su sudjelovali predsjednik Vijeća i vijećnica Marija Šegedin. 

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

Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području 

Grada Korčule u 2020. godini, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova na području Grada Korčule u 2020. godini, kako je predložen u radnom 

materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“). 

 

Na prijedlog predsjednika Vijeća, održana je stanka, od 20:01 do 20:19 sati. 

U 20:20 sati sjednicu je napustio vijećnik Tino Andrijić, čime je kvorum činilo 11 vijećnika, te se 

nastavilo po sljedećim točkama dnevnog reda. 

 

            9. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture  

                                   javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 2816/4 k.o. Pupnat) 

 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog 

dobra u općoj uporabi (č.z. 2816/4 k.o. Pupnat), podnijela je v.d. pročelnica Željka Marunović, u 

ime gradonačelnika, kao predlagača. 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture 

javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 2816/4 k.o. Pupnat), u tekstu kako je predloženo u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

(č.z. 2816/4 k.o. Pupnat), kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11 

„za“).  

 

 

            10. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture  

                                     javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 437/1 k.o. Korčula) 

 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture  javnog 

dobra u općoj uporabi (č.z. 437/1 k.o. Korčula), podnijela je v.d. pročelnica Željka Marunović, u 

ime gradonačelnika, kao predlagača. 

U raspravi su sudjelovali vijećnice Vinka Lozica i Nika Silić Maroević, predsjednik Vijeća i v.d. 

pročelnice Željka Marunović 

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

komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 437/1 k.o. Korčula), u tekstu kako je 

predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

(č.z. 437/1 k.o. Korčula), kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (10 

„za“, 1 „protiv“). 

 

            11. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture  

                                     javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula) 
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Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture  javnog 

dobra u općoj uporabi (č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula), podnijela je v.d. pročelnica Željka 

Marunović, u ime gradonačelnika, kao predlagača. 

U raspravi su sudjelovali vijećnice Vinka Lozica i Nika Silić Maroević, predsjednik Vijeća, 

gradonačelnik i v.d. pročelnice Željka Marunović. 

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

komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula), u 

tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi 

(č.z. 333/1, 334/1 i 334/5 k.o. Korčula), kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je 

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

 

             12. TOČKA – Suglasnost na Geodetski elaborat br. 5/2020 

 

Uvodno obrazloženje prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat br. 5/2020, 

podnio je v.d. pročelnik Ivan Blitvić, u ime gradonačelnika, kao predlagača. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Prijedlog zaključka o davanju suglasnost 

na Geodetski elaborat br. 5/20, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

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

 

 13. TOČKA – Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada  

                                     Korčule za 2019. godinu  

 

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

kojim je Odbor jednoglasno zaključio da se podrži Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu, te da se Gradskom vijeću predloži njegovo 

usvajanje. 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Korčule za 2019. godinu, podnijela je v.d. pročelnice Bernarda Tomić, u ime gradonačelnika, kao 

predlagača. 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Marija Šegedin, gradonačelnik, v.d. pročelnice Bernarda Tomić i 

vijećnik Ante Tvrdeić (u ime kluba HDZ/HSS//HSP AS/HSLS). 

Repliku je imala vijećnica Marija Šegedin (na izlaganje v.d. pročelnice Bernarda Tomić). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu, u tekstu kako je predložen u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu, 

kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“). 

 

14. TOČKA – Izvješće o izvršenju Programu održavanja objekata i uređaja  

                         komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu  

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Korčuleza 2019. godinu, podnio je v.d. pročelnik Ivan Blitvić, u 

ime gradonačelnika, kao podnositelja. 
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U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin, Nika Silić Maroević, Darko Tarle i 

gradonačelnik. 

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

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

prijedlog zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području 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 većinom glasova (9 „za“, 2 suzdržana). 

 

15. TOČKA – Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

                         infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godini, podnio je v.d. pročelnik Ivan Blitvić, u 

ime gradonačelnika, kao predlagača. 

U raspravi su sudjelovale vijećnice Vinka Lozica, Nika Silić Maroević, Marija Šegedin, predsjednik 

Vijeća, v.d. pročelnik Ivan Blitvić i gradonačelnik. 

Repliku su imale vijećnice Vinka Lozica (na izlaganje v.d. pročelnika Ivana Blitvića i 

gradonačelnika) i Nika Silić Maroević (na izlaganje gradonačelnika). 

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

prijedlog zaključka: 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području 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 većinom glasova (8 „za“, 2 „protiv“, 1 

suzdržan). 

16. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada  

                         Korčule za 2020. godinu. 

 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Korčule za 2020. godinu, podnijela je v.d. pročelnica Bernarda Tomić, u ime gradonačelnika, kao 

predlagača. 

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

kojim je Odbor jednoglasno zaključio da se podrži Konačni prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu, te da se Gradskom vijeću predloži njegovo 

usvajanje. 

Predsjednik Vijeća pročitao je amandman (sjednički materijal) koji je podnio Klub vijećnika SDP-

HSU.  

Prijedlog amandmana je dostavljen u materijal za sjednicu na početku sjednice. 

Predsjednik Vijeća je u 22:15 sati odredio stanku kako bi Odbor za proračun i financije mogao o 

ovome raspravljati.  

U 22:31 sat predsjednik Vijeća je nastavio sa sjednicom. 
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Ivana Klisura Skokandić, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, iznijela je stav Odbora 

kojim je Odbor jednoglasno zaključio da se ne podrži amandman Klub vijećnika SDP-HSU. 

Gradonačelnik, kao predlagač, nije prihvatio predloženi amandman. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Antun Borovina, Marija Šegedin i gradonačelnik.  

Repliku je imao vijećnik Antun Borovina (na izlaganje vijećnice Marije Šegedin). 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman Kluba vijećnika SDP-HSU na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (3 „za“, 8 „protiv“). 

Predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Korčule za 2020. godinu, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu, 

kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (8 „za“, 3 „protiv“). 

 

17. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna  

                         Grada Korčule za 2020. godinu 

 

Predsjednik Vijeća pročitao je amandman (sjednički materijal) koji je podnio gradonačelnik, te je 

isti postao sastavnim dijelom Konačnog prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu.  

Prijedlog amandmana je dostavljen u materijalu za sjednicu na početku sjednice. 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Korčule za 2020. godinu, podnio je gradonačelnika, kao predlagač. 

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

kojim je Odbor jednoglasno zaključio da se podrži Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu, te da se Gradskom vijeću predloži njegovo 

usvajanje. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Marija Šegedin koja je tražila ispravak u preambuli Konačnog 

prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu, 

umjesto „Narodne novine, broj 15/18“, treba biti „Narodne novine, broj 15/15“. 

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

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu, sa amandmanom i izmjenom, na 

glasovanje. 

Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. 

godinu, sa amandmanom i izmjenom, usvojen je većinom glasova (8 „za“, 3 „suzdržana“). 

 

Završeno u 22:52 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-02/04 

URBROJ: 2138/01-01-20-2 

                                                                                                  

                                                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA          

                                                                                                                            Marko Skokandić, ing.                     

 

                                                                                          


