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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Sjednica je održana 20. srpnja (ponedjeljak) 2020. 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. 

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, Vinka Lozica, Antun Borovina i Stojan 

Marelić.  

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

v.d. pročelnik UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, i Bernarda Tomić, v.d. pročelnice UO za 

proračun i financije. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 11 vijećnika.  

Od početka nisu nazočili vijećnici Ivan Lipanović, Tajana Grbin, Nika Silić Maroević i Tino 

Andrijić. 

 

Aktualni sat nije održan sukladno članku 135. st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule jer 

je sjednica žurno  sazvana. 

 

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 predloženoj točki dnevnog 

reda može raspravljati i odlučivati, uz primjedbu jednog člana Odbora da se je uz materijal moglo 

dostaviti detaljnije obrazloženje. 

Posebne rasprave nije bilo. 

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

je glasio:  

 

1. Konačni prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule. 

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

 

            1. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule 

 

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 kreditnom zaduženju 

Grada Korčule te da se Gradskom vijeću predloži njegovo usvajanje. 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule, podnio je  

gradonačelnik, kao predlagač. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marija Šegedin (ispred kluba SDP/HSU), Stojan Marelić, 

predsjednik Vijeća te gradonačelnik.  

Predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule, u 

tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 
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Konačni prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule, kako je predložen u radnom 

materijalu, usvojen je većinom glasova (8 „za“, 3 „protiv“). 

 

Završeno u 18:25 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-02/05 

URBROJ: 2138/01-01-20-2 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA          

                                                                                                       Marko Skokandić, ing.                     

 

                                                                                          


