SKRAĆENI ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE
Sjednica je održana 16. ožujka (srijeda) 2022. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici
Grada Korčule u Korčuli.
Sjednici je predsjedala Marija Šegedin – predsjednica Vijeća.
Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić.
Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.
Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Vinka
Lozica, Andrija Fabris, Ante Milat, Marin Laus, Darko Tarle i Ivan Šale.
Ostali nazočni: Nika Silić Maroević – gradonačelnica, 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 11 vijećnika.
Od početka nisu nazočili vijećnici: Ante Tvrdeić i Marko Skokandić.
AKTUALNI SAT
Silvano Kapor navodi da je prije 20-ak dana započela je agresija Rusije na Ukrajinu i ta agresija je
identična onoj kad je krenula Srbija na Hrvatsku. Ogromna vojna sila, lažna propaganda, okupacija,
palež, rušenja, ubojstva, silovanja, izbjeglice, goloruki hrvatski narod s druge strane, ali odlučan i
prkosan, kao i danas narod Ukrajine. Za razliku od nas su oni malo mudriji i pametniji jer svi od 1860 godina moraju branit svoju domovinu. U Domovinskom ratu, hrvatski branitelji su imali svoj
poklič „Za dom spremni“, a Ukrajinci imaju „Slava Ukrajini“. Razlika između našeg i njihovog
pokliča u principu ne postoji, ali nakon rata u RH, naš poklič koji je davao prkos, ponos za nas je
stigmatiziran, a u Ukrajini se to sigurno neće dogoditi. Citirao je objavu svog prijatelja, da bi na kraju
došao do konačnog pitanja: „Učenici traže heroje mi smo svoje zaboravili. Ovaj rat u Ukrajini
pokazao je kolika je snaga i moć Tik-Toka, ali i slabost našeg obrazovnog sustava. Dok učenici prate
Zelenskog, gledaju kako se uništavaju ruski tenkovi, dive se hrabrosti ruske novinarke, na pitanje o
Trpinjskoj cesti, Blagi Zadri ili Siniši Glavaševiću sliježu ramenima. Domovinski rat im je nešto
daleko, van društvenih mreža i često na naslovnici portala u negativnom kontekstu. Rat je zlo i djecu
treba učiti da niti jedan rat nije dobar. Ali isto tako ih treba učiti da su se neki hrabri ljudi oduprijeli
tom zlu sa puškom u ruci i tenisicama na nogama. Dopustili smo da heroji ostanu zaboravljeni, a čast
i hrabrost više ne povezujemo sa svojim narodom. Previše je krvi proliveno, previše je majki uplakano
da bi tako ostalo.“ Smatra da neće dopustiti da heroji ostanu zaboravljeni i da će čast i hrabrost i dalje
povezivati s hrvatskim narodom. Stoga ima zamolbu Udruge hrvatskih ratnih veterana, a ona glasi:
Može li gradonačelnica pokrenuti Odbor za imenovanje trgova i ulica, te u čast i na spomen poginulog
hrvatskog branitelja Gorana Lasića Đinđera i istom dodijeliti naziv jedne ulice.
Gradonačelnica navodi da će se referirati na pitanje, a neće na uvod, jer joj je jedan dio težak za
raspravu, a ne bi se htjela svađati oko pokliča „Za dom spremni“ i tu se neće nikad složiti. Što se tiče
imenovanja trgova i ulica, u prošlom sazivu dok je bila vijećnica inzistirala je da se taj odbor što prije
formira jer smatra da je došlo vrijeme da neke stvari riješe. Referirala se prvo na Račišće jer naša sela
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nemaju uopće ulice. U gradu Korčuli su imali dobru praksu kad su se imenovale ulice. Sigurno ima
nekih ulica koje se moraju imenovati i zasigurno neke od njih moraju na neki način imati spomen
Domovinskom ratu. Složili su se kako Goran Lasić zaslužuje da se imenuje ulica ili trg po njemu.
Treba tu inicijativu pokrenuti na Odboru za imenovanje ulica i trgova Grada Korčule i smatra da neće
nitko biti protiv toga.
Silvano Kapor navodi da uvod nije ni bio da se ona složi s tim pokličem ili ne jer to su stvari u
kojima se neće nikada složiti i dobro je da postoje različita razmišljanja. U zadnjih 7, 8 mjeseci njenog
mandata, pokrenula je i napravila više stvari za hrvatske branitelje, nego svi domoljubi u zadnjih 30
godina. Između ostalog je riješen problem sahrane, pomogla je u sufinanciranju i sudjelovala u
proslavi 30. obljetnice osnivanja hrvatske vojske na otoku, pokrenula je proces izgradnje spomenika
hrvatskim braniteljima, donijeli ste pravilnik o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja
kojeg će danas imati na dnevnom redu. U ime obitelji pok. Lasića, u ime svih hrvatskih ratnih veterana
veliko hvala i duboki naklon.
Stojan Marelić postavlja pitanje gradonačelnici, hoće li imati akcijski plan za uređenje za sezonu i
hoće li to biti i po okolnim mjestima i može li ga predstaviti javnosti.
Gradonačelnica navodi da će svakako imati akcijski plan sezone, a već ga u principu i imaju.
Dogovor je bio da ga prvo prođu na Turističkom vijeću, a mogu ga poslati i vijećnicima. Što se tiče
mjesnih odbora, imali su jedan sastanak u ovoj godini s glavarima i s direktorom Hobera i tu su već
neke stvari definirali. Definirali su ono što je najvažnije za mjesne odbore, a to su čistači. Za početak
su odredili da će imati sezonske čistače, pokrili su ljeto. Tokom ljeta će odlučiti kako će dalje kroz
ono vrijeme u godini, jer cijelo vrijeme u godini zahtijeva čistače. Hober je trenutno podkapacitiran
radnom snagom vrtlara i čistača, ali tome treba pristupiti oprezno. Plan je imati sezonce i da im onda
to na neki način bude probni rad i zatim ih eventualno uzeti u radni odnos iza ljeta i raspoređivati po
potrebi. Smatra da je to stvar dobre organizacije, ali ako nemate ljudi, onda nemate što ni organizirati.
Smatra da će dosta reda uvesti i podjela kanti za odlaganje, odnosno da na što više mjesta do ljeta
maknu kontejnere za miješani otpad koji sada dosta problema stvaraju. Bez suradnje mjesnih odbora
s Gradom i Hoberom, ne mogu imati uspješan red i uspješnu sezonu. Još jednom poziva da se svi
stave zajedno za ono što je svima važno.
Ivana Filippi ima pitanje vezano za predstojeću sezonu, iako nije to bitno samo za sezonu već za
funkcioniranje Grada u svim mjesecima u godini. Planira li se napraviti nešto s regulacijom prometa
u centru grada prije sezone, ako je moguće.
Gradonačelnica navodi da su tu već poduzeli neke korake. Pripremaju javni poziv za kružni prijevoz
koji će ove godine biti organiziran u ozbiljnom smislu. Imali su lani jednu pokusnu varijantu koja se
pokazala dobrom, ali vidjela se i potreba da to bude na jednoj višoj razini. Stručnjaci za promet koji
su odabrani rade jednu mini strategiju, a sve je naslonjeno na našu prometnu strategiju koji mi imamo
u Gradu. Isto tako su započeli s izmjenom smjera autobusnog kolodvora koji isto mora biti
promijenjen da bi promet funkcionirao. To malo traje jer čekaju suglasnost Županijskih cesta. Sigurno
će u jednom dijelu dana imati zatvaranje prometa kod autobusnog kolodvora. To će zasada regulirati
ručno, odnosno pomoću komunalnih redara i naravno digitalizirat sve zajedno možda već za sljedeću
sezonu. Prijavili su projekt digitalizacije parkinga. Ako taj projekt ne prođe, jedan dio će raditi ručno.
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Ono što je strategija pokazala i što je već poznato, da se veliki dio prometa kroz grad odvija uzaludno,
odnosno puno ljudi uđe u grad i odmah izađe, stvara se nepotrebna gužva i to treba eliminirat. Treba
ljude usmjeravat u parkinge na vrijeme, odnosno treba ih informirat na vrijeme već kod rotora ima li
ili nema parkinga u gradu. Uredit će tu signalizaciju, proširit parking na groblju. U jednom dijelu
ljeta, a u dogovoru s autoškolom imat će i poligon i trebalo bi malo bolje označit bočne parkinge na
Novim putima i to će već biti jedna velika stvar. Što se tiče svega drugog, bitno je da i malo promijene
navike i da se oni sami naviknu ne spuštat u grad, već ostavljat auto van i tim besplatnim kružnim
prijevozom koji će bit čest. To će biti u dobre sate, tako da svi oni koji rade u gradu se naviknu da ne
moraju palit auto. Smatra da ne može bit bolja godina za to uvesti, obzirom na cijenu goriva. Moraju
pružiti jednu razinu usluge, a što nisu uspjeli definirati, a morat će. Taj prijevoz Sv. Anton – grad,
odnosno 2 kotara koja bi trebalo spojit, bilo bi idealno do sezone kada bi uspjeli uspostavit tu jednu
liniju koja bi bila jeftina ili besplatna, ali bi gradu nosila rasterećenost parkinga. Gdje god mogu u
mjestima rade nekakve privremene ili stalne parkinge, imaju neka rješenja za Sv. Anton, za Račišće,
razgovaraju za uređenje parkinga i u drugim mjestima npr. na pijaci u Žrnovu koja je sad uređena,
puna je parkiranih auta preko godine i ne možemo nikog kriviti ako nemaju gdje parkirati. To su takva
naselja koja su gusta, bez parkinga, ulice i bilo bi dobro napravit jedan parking.
Marin Laus upućuje pitanje gradonačelnici i zanima ga što je sa školom i vrtićem u Čari. Naime,
rečeno je da se projekt treba podijeliti i zanima ga u kojoj je to fazi i kada bi moglo doći do realizacije.
Gradonačelnica navodi da su baš neki dan imali sastanak sa županom, te je i njega obavijestila da
su skoro do kraja obavili onaj dio za koji su se zadužili. Projekt je promijenjen, na neki način su u
njemu odvojili korisnike, vrtić i školu. Nastojali su uhvatiti sve ono što je važno za zgradu: krov,
fasadu. Podnijeli su zahtjev za posebne uvjete na temelju koji će se raditi izmjena građevinske
dozvole. To ne bi trebalo trajati predugo. Očekuje da će bit spremni već do kraja godine sa dozvolom.
Župan je upoznat i zadovoljan da to tako ide. Obećali su sufinancirat dio za školu, a Grad će za vrtić,
tako da bi to moglo biti sve vrlo brzo.
Marin Laus upućuje pitanje da li bi to sve išlo zajedno, tj. U istom periodu, ili bi škola bila u jednom
periodu, a vrtić i zgrada u drugom.
Gradonačelnica navodi da Područna škola Čara je u svakom planu županije i nema razloga da se ne
radi zajedno.
Vinka Lozica upućuje pitanje gradonačelnici. Navodi kako su puno razgovarale i u kampanji i nakon
što je osvojila izbore, o transparentnosti. Ono što je posebno zanima je kada može očekivati program
za praćenje proračuna i još jedna tema za koju smatra da je jako važna, a to je registar nekretnina,
odnosno prostora s kojima raspolaže Grad, tko ih koristi i pod kojim uvjetima. Zanima je kada se to
može očekivati.
Gradonačelnica navodi da u vezi s transparentnosti će pročelnica odgovoriti. Već je pokrenuto e
kolanje računa i to je bio prvi korak. Za registar nekretnina se slaže, i rade na tome i to će doći na red.
Bernarda Tomić navodi što se tiče transparentnosti svih troškova koji bi se plaćali s računa riznice,
to je već ugovoreno i u postupku su usklađivanja. Već se krenulo sa digitalnim kolanjem računa,
znači papirnatih računa u Gradu više nema, osim nekih iznimnih. Sljedeći korak je transparentnost
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koja će se vezati za digitalno kolanje i bit će vidljiva na stranicama Grada. Svakodnevno će se moći
vidjeti koliki rashodi i za koju namjenu i kojem dobavljaču. Malo će još razmislit o fizičkim osobama,
mogu li se staviti imena. Kroz travanj će sve biti usklađeno, provjereno i vidljivo na mrežnim
stranicama. Riznica je jedan složen sustav, tako da ne bi bilo dobro da neki podaci idu koji nisu točni
i nisu provjereni.
Vinka Lozica konstatira da će znači kroz travanj biti omogućeno da ljudi pretražuju svakodnevne
transakcije koje će se radit sa računa Grada, odnosno ustanova.
Bernarda Tomić ističe da najprije moraju provjerit kako bi to išlo na dnevnoj bazi. Kada oni
učitavaju izvode, možda se neće taj isti dan građani moći vidjeti o čemu se radi. Možda će bit na
tjednoj bazi. Trebalo bi provjerit jesu li to sve ispravni računi, jesu li to neki predujmovi koji su u
čekanju ili nekakve slične situacije. U svakom slučaju treba početku pregledavat i dobro obratit
pažnju na podatke koje idu. Već ima jedan grad, a to je Krk koji ima dosta dobru transparentnost i
tako će i Grad Korčula na isti način prikazivat rashode. Za prihode još nisu spremni, a i smatra da
nisu toliko zanimljivi koliko sami rashodi. Ministarstvo je i predložilo da transparentnost bude kod
rashoda.
Darko Tarle upućuje pitanje gradonačelnici te ga zanima što Grad namjerava sa zgradom pod Sv.
Antunom, a to je zgrada koja je poviše doma starih i koji su planovi i namjere Grada s obzirom da se
sad već vodi nekakav postupak na sudu.
Gradonačelnica navodi da ovo pitanje zahtijeva malo složeniji odgovor. Ako nešto ne bude jasno,
onda će pročelnica Željka odgovoriti. Ta je zgrada u suvlasništvu Grada i fizičke osobe, ali je prilikom
prijenosa zemljišta, jednostavno se ta čestica izbrisala iz registra i ona je kao nepostojeća. To je veliki
problem zašto Grad tu nije mogao normalno ulagati. Kad je Županija dobila mogućnost da se sada
legalno uknjiži na zemlju na kojoj je dom za starije, Grad se obratio Županiji i zajedno su krenuli u
postupak u kojem će izdvojiti tu česticu zasebno i onda moć dalje postupat. Koliko će to trajati i koliki
je tu put, ne može predvidjeti jer je proces jako kompliciran. Ono što oni sad čekaju i zajedno su se
složili s Županijom da tu česticu moraju izdvojiti. Sada je zapravo ona nepostojeća. Obitelj koja živi
u toj kući, živi u jako lošim uvjetima u toj kući i nema novaca da tu ulaže i to su i skupe investicije.
Morat će u dogovoru s tom obitelji odlučit na koji način će to riješit. Ono što sada moraju napravit je
da pokušaju riješit da se normalno mogu uknjižit da bi Grad i obitelj koja je u toj kući mogla normalno
funkcionirati.
Ivan Šale upućuje pitanje gradonačelnici i navodi da su prije godinu dana započete dvije evidencije
komunalne infrastrukture na športskim igralištima u Žrnovu. Zna da je na domu riješena. Zanima ga
što je s Ruskovićima jer mu se čini da evidentiranje komunalne infrastrukture nije okončano i što je
sa projektnom dokumentacijom. Bez riješenih imovinsko pravnih odnosa, neće ići dalje. Tribine
trebaju građevinsku dozvolu. S obzirom da je prošlo dosta vremena, a to je proces koji traje par
mjeseci, zanima ga što je s tim i da li se ide dalje.
Ivan Blitvić odgovara u ime gradonačelnice te navodi da je postupak provedbe komunalne
infrastrukture u tijeku i još nije završen. Kada bude završen i Grad bude upisan, onda se dalje može
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razgovarati o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju igrališta. Čekaju da se završi postupak
provedbe upisa.
Ivan Šale pita da li je već pokrenuta izrada projektne dokumentacije ili će se to tek kad se riješu
imovinsko pravni odnosi.
Ivan Blitvić navodi da izrada projektne dokumentacije nije započela te da bi to trebalo dogovoriti s
nogometnim klubom i mjesnim odborom. Grad je spreman napraviti nekakav sastanak i vidjeti što bi
se htjelo napraviti.
Ante Milat upućuje pitanje gradonačelnici, a vezano za saniranje bespravnog deponija na Dominču.
Zanima ga što je napravljeno i koliko ih je to sve skupa koštalo.
Gradonačelnica navodi da je odlagalište odnosno ilegalni deponij, prijavljeno na javni poziv fonda
i odobreno im je sufinanciranje. Predviđeni trošak je milijun kuna, sufinanciranje je od 60 %.
Provedeno je obavezno prethodno javno savjetovanje, izrađen je plan i sada pokreću postupak javne
nabave za izvršitelja radova. Nada se kroz dva mjeseca da će biti gotovi s time.
Tonči Žuvela navodi da su svi bili prošle godine svjedoci jednog lijepog događaja u Korčuli, a to je
uređenje Gradskog muzeja koje je na neki način donijelo do toga da Grada Korčula ima jedan kulturni
objekt koji ima neslućene mogućnosti. Međutim, taj dobar i vrlo vrijedan projekt pratile su neke
situacije s izvođačima, odnosno s financiranjem tog projekta. Zanima ga je li napravljeno nešto na
saniranju onog dijela zgrade koji je propuštao vodu i je li to na kraju Grad Korčula koštalo neke novce
i je li blizu saniranje toga i rješenje financiranja.
Gradonačelnica navodi da svi znaju koliko nas je muzej koštao. Njegova vrijednost za Grad je i veća
od toga, to je neupitno i to je veliki projekt. Pitanje je samo je li Grad bio spreman na tako veliki
projekt. Naime, taj projekt ih je dosta koštao i nije se povuklo dovoljno novaca. Koštao ih je skoro
pa obrnuto u odnosu financiranja. Kad se sve stavio na papir, smatra da će biti i 70% naših sredstava.
Vanjski zid koji je bio u lošem stanju nije bio predviđen projektom, a kroz njega je ulazila voda i
radila je štetu u muzeju. Naravno da se tome pristupilo odmah i nije se išlo na nikakav natječaj, već
su platilo iz vlastitih sredstava. S PDV-om je koštalo 60 tisuća kn. To je relativno malo koliko ih je
koštalo sve drugo, ali bilo je nešto što je nužno za napravit. Kad su takve stvari u pitanju, tu se ne
može čekati. Od tada je palo dosta kiša, i za sada je sve u redu. Nisu mogli dopustit da se nanosi šteta
u takav objekt. Radove je izveo Biloš.
Tonči Žuvela navodi kako se pokazuje da odgovorno vođenje Grada podrazumijeva stvarno brzu
reakciju i rješavanje ovakvih pitanja odmah čim se uoče, a ne puštat da se uništi ono što se lijepo
napravilo. Njegovo pitanje je bilo vezano za to, ali isto tako i za cijelu situaciju s muzejom i
financijama. Činjenica je da se tamo izgubilo lijepe novce s kojima se moglo riješiti puno problema
u Gradu Korčuli. Sada će se to trebati financirati kroz kreditna zaduženja i zapravo s time smo sebi
napravili štetu.
Vinka Lozica postavlja pitanje kada se može očekivati raspisivanje natječaja za v.d. pročelnike
upravnih odjela s obzirom na obveze koje imaju i naloge inspekcije.
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Gradonačelnica navodi da su sada za to spremni. Uskladili su zadnje naputke, osim raspisivanja
natječaja. Navodi da su spremni i to će napravit u skorom roku. Odlučili su da za sada neće ukidati
odjel koji su mislili, shvatili su da to nema previše smisla i da nije dobra poruka u ovim vremenima
kad je potreban Odjel društvenih djelatnosti koji je sve više i više zahtjevan. Tako će ostati na istom
broju odjela, samo će raspisati natječaje za pročelnike. To će biti jedno novo razdoblje za gradsku
upravu. Nada se da će biti uspješno i da će se sva mjesta popunit.
Vinka Lozica je zamolila informaciju kada će to okvirno biti vremenski, da li će biti nakon ljeta, do
kraja ove godine, kada se očekuje.
Gradonačelnica navodi da će to biti vrlo skoro, ovaj ili sljedeći mjesec će biti napravljeno.
Silvano Kapor navodi da zadnjih 10-ak godina slušaju, čitaju kako je Grad Korčula partner
obrtnicima, poduzetnicima. Po njemu je to samo bilo „pro forme“. Danas napokon može reći, barem
što se njega tiče, a i određenog broja njegovih kolega, da se taj partnerski odnos s Gradom napokon
počeo odigravati i razgovaraju. Ne samo da razgovaraju, već se i dogovaraju, pripremaju,
usuglašavaju, ali što mu je najvažnije od svega, uvažavaju se. Zadnji primjer je formiranje Odbora za
javne površine na kojem su bili članovim iz Udruge obrtnika Korčula. To je super gesta koju
pozdravlja. Otvorena su sva pitanja vezano za javne površine i prvi put zajedno obrtnici i Grad idu u
nekakvom smjeru da se nađe nekakvo najbolje rješenje za te javne površine. U tom duhu, postavlja i
sljedeće pitanje: zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada pored bjanko zadužnice, pored
solemniziranog ugovora kao sredstvo dodatnog osiguranja moraju položiti i depozit u iznosu od 3
mjesečne najamnine. Na taj iznos deponiranih sredstava, zakupnik nema apsolutno nikakvo pravo na
kamate niti bilo kakav drugi oblik naknade. Što znači ako on drži polog od 20, 30 ili 50 tisuća kn 20
godina u Gradu, prije 20 godina mogao je kupiti jednu električnu trokolicu, a nakon 20 godina će
moći možda kupiti kutiju cigareta. Pitanje za gradonačelnicu je mogu li obrtnici, poduzetnici,
zakupnici gradskih prostora u ova teška vremena uzrokovana pandemijom, znači od 2020. pa do
danas, a i sutra im se ne piše baš najbolje, vezano za posljedice rata koje će ih dočekati između Rusije
i Ukrajine, mogu li osloboditi taj depozit obrtnicima, jer u današnje vrijeme svaka kap mokri.
Gradonačelnica navodi da vezano za ove elemente osiguranja koje je Grad propisao, Grad je to
propisao poštujući i zakone i da se zaštiti od nekih situacija u kojima bi Gradu mogla biti nanesena
šteta. Mora sa stručnim službama prokomentirati da li je nužno toliko jako osiguranje ili ne i onda će
se moći očitovati. Ovako nije sigurna kako odgovoriti na ovo, jer i njoj zvuči puno, ali možda to tako
treba biti, možda su bila neka iskustva, ali vidjet će sa stručnim službama.
Silvano Kapor navodi da je na početku govorio o tom partnerskom odnosu. Znači partnerski odnos
podrazumijeva i nekakvo obostrano povjerenje. On ne govori o tome da Grad vjerojatno nije imao
problema sa nekim zakupnicima, ali definitivno nije imao problema sa ljudima koji su 10, 15, 20 ili
30 godina zakupnici tih prostora. Svi znaju da barem jednom godišnje moraju doći na „tapet“ ili kad
se mijenja ugovor ili kad se traži nova javna površina. Taj iznos deponiranih sredstava možda ne bi
bio ni toliko bitan kad bi znao da na to idu kamate i da će on ili bilo tko drugi dobit povrat novca koji
će biti na nekakvoj razini. Za 20 godina, danas sa 2, 3 ili 5 tisuća euri mogu ulagati u svoj biznis, a
za 5, 10 godina je pitanje što će biti. Tako da mu je to malo previše, pored bjanko zadužnice, pored
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činjenice da obrtnik jedini u državi odgovara cijelom pokretnom i nepokretnom imovinom, da još
treba uzeti i 3 mjesečne najamnine.
Stojan Marelić upućuje pitanje gradonačelnici. Ovih dana se vidu aktivnosti na uređivanju javne
rasvjete u gradu, zanima ga kako ide taj projekt i da li će i druga mjesta vidjeti te aktivnosti ili će
ostati samo u okvirima grada.
Gradonačelnica ističe da je ovo naslijeđen i dobar projekt. Projekt se odnosi na cijelo područje
Grada, izuzev naselja koja su povezana s projektom Račiščke ceste jer je kod njih planirano u tom
projektu da se ista izmijeni. Postojeća rasvjeta koja nije led, mijenja se u led. U projektu je sve dobro
pregledano, tako da bi se svaka cjelina trebala razumno završiti. Tamo gdje je nedostajalo je ubačeno.
Obuhvaća i Čaru i Zavalaticu, a također i Račišće, Žrnovo, Korčulu, Sv. Anton, Pejton. Svako mjesto
će osjetiti ovaj projekt.
Ivan Šale upućuje pitanje gradonačelnici i zanima ga koji je plan s 1598 rasvjetnih tijela koji će se
dignuti, što će bit s njima. Navodi da je slučajno bio u škveru i vidio je da su vani i nisu ni spremljeni
pa ga zanima što će dalje s njima napravit.
Gradonačelnica navodi da kugle i one koje su već stare i nikakve, izvođač radova će po ugovoru
zbrinuti. One koje funkcioniraju će Grad zbrinuti, samo što njoj nema smisla da opet šire mrežu s
takvom vrstom rasvjete koja troši puno više energije. One koje su se kupovale nedavno, stavit će po
mjestima koja nisu obuhvaćena ovim projektom. Nema smisla da s time šire mrežu javne rasvjete.
Sve je popisano. Izvođač je dužan sve to predati i odgovorni su do završetka projekta.
Ivana Filippi ima pitanje vezano za hortikulturno uređenje grada i okolnih mjesta i je li nešto
poduzeto po tom pitanju. Zna da to najviše zanima naše građana, a moglo se čuti i par kritika, stoga
je zanima je li to napreduje i hoće li u skoro vrijeme.
Gradonačelnica navodi da je sada vrijeme sadnje i ne zna što su ljudi očekivali, jer je sada vrijeme
za sadnju i pripremu. Vezano za Grad, napravili su idejno rješenje obnove zelenih površina i uskoro
će krenuti s narudžbama. Dogovorili su se s Hoberom s njihovim odjelom i direktorom na koji način
će to financirati i sve skupa voditi. Plan je da se obnove sve zelene površine na ovaj ili onaj način.
Ima dosta nove sadnje i novog drveća. Smatra da je hortikultura u Gradu na niskoj razini, zahtijeva
dosta ulaganja i održavanje. Nastojat će sve proći i obnoviti kako treba i napravit registar i bolje voditi
brigu, i također što se tiče i naselja. Mjesni odbori dosta vode brigu, oni u principu trebaju javiti stanje
itd. Htjela bi s njih skinuti to opterećenje jer oni nisu stručni da ta briga prijeđe na mjesne odbore.
Sad ima primjer da se sadilo u Račišću i Žrnovu i to pozdravlja, ali treba uvijek brinuti o održavanju.
Smatra da će za sezonu biti zadovoljni kako su se pripremili, ne samo zbog sezone, već i zbog njih
samih, da podignu taj izgled javnih površina na jedan veći nivo.
Darko Tarle upućuje zamolbu gradonačelnici, može li se obaviti jedan razgovor s „hotelskim“
vezano za šetnicu. Opet onaj dio od konobe do kraja šetnice ne radi rasvjeta. Misli da se to do sada
rješavalo nekakvim razgovorom. To je krasna šetnica, ali ljudi se ne usuđuju šetati. Ne razumije zašto
to na kraju ne spada i pod javnu rasvjetu Grada Korčule. Radi se o nekakvih 10 lampi, a bilo bi dobro
da se tamo lijepo vidi.
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Gradonačelnica ističe da je potpuno u pravu. Radi se o 8 ili 10 lampi i taj dio rasvjete koji nesumnjivo
mora biti dio javne rasvjete i to je javni put i tako je ucrtan i pod upravljanjem je „hotelskog“. To
stvarno nema smisla da se njih nešto moli da oni upale. Dogovorili su se da će taj dio premrežit na
našu mrežu i već su dogovoreni radovi. Oni su pripremili kanal i objasnili kako je što spojeno, i nada
se da će ovih dana to i završiti. Sinoć je baš tamo prošla i stvarno je mrak i to je šteta. Tako će to sada
biti na našoj mreži i više onda neće biti problema.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Vinka Lozica, kao predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik, iznijela 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.
Predsjednica Vijeća otvorila je raspravu o dnevnom redu.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je na glasovanje predloženi dnevni red, koji je glasio:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
2. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496 k.o. Čara)
3. Davanje suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za rekonstrukciju
zgrade izgrađenoj na k. č. 114, 115, 3652, 3648 i 4509 k.o. Čara
4. Konačni prijedlog pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
5. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2021. godinu
6. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2022. godinu
7. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu
8. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu
9. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2021. godinu
10. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2022. godinu
11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2021. godinu
12. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2021./2022. godinu
13. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021. godinu
14. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2022. godinu
15. Prijedlog (novog) Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ – davanje suglasnosti
16. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Grada Korčule za razdoblje 2022.-2025. godine.
Dnevni red usvojen je jednoglasno (11 „za“).
1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća, u tekstu kako je predloženo u
radnom materijalu, na glasovanje.
Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (11 „za“).
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2. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496
k.o. Čara)
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496 k.o.
Čara), podnijela je v.d. pročelnice Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496
k.o. Čara), u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju prava služnosti (na k.č. 4496 k.o. Čara), kako je predložen
u radnom materijalu usvojen je jednoglasno (11 „za“).
3. TOČKA – Davanje suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za
rekonstrukciju zgrade izgrađenoj na k.č. 114, 115, 3652, 3648 i 4509
k.o. Čara
Uvodno obrazloženje Davanja suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za rekonstrukciju
zgrade izgrađenoj na k.č. 114, 115, 3652, 3648 i 4509 k.o. Čara, podnio je v.d. pročelnika Ivan Blitvić,
u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ishođenje rješenja o
izvedenom stanju za rekonstrukciju zgrade, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na
glasovanje.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za
rekonstrukciju zgrade, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11 „za“).
4. TOČKA – Konačni prijedlog pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, podnijela je v.d. pročelnice Željka
Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Silvano Kapor, Vinka Lozica, Andrija Fabris, Tonči Žuvela u ime
kluba SDP/HSU i v.d. pročelnice Željka Marunović.
Repliku je imala vijećnica Vinka Lozica na izlaganje vijećnika Silvana Kapora i vijećnik Andrija
Fabris na izlaganje vijećnika Silvana Kapora.
Ispravak netočnog navoda je imao vijećnik Andrija Fabris na izlaganje vijećnika Silvana Kapora i
izlaganje predsjednice Gradskog vijeća te vijećnik Silvano Kapor na izlaganje vijećnika Andrije
Fabrisa.
Nakon zaključenja rasprave, Predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog pravilnika o socijalnoj
i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u tekstu kako
je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog pravilnika o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova
(10 „za“ i 1 suzdržan).
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5. TOČKA – Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje Izvješća podnijela je ravnateljica Knjižnice Milojka Skokandić, ispred
Knjižnice, kao podnositelja Izvješća.
U raspravi su sudjelovale vijećnici Tonči Žuvela u ime kluba SDP-a, Vinka Lozica te gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2021. 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“).
6. TOČKA – Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“
za 2022. godinu
Uvodno obrazloženje Programa rada i financijskog plana Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2022.
godinu, podnijela je ravnateljica Knjižnice Milojka Skokandić, ispred Knjižnice, kao podnositelja
Program rada i financijskog plana.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Vinka Lozica i ravnateljica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Daje se suglasnost na Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2022.
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“).
Na prijedlog predsjednice Vijeća, održana je stanka, od 19:52 do 20:00.
Nakon održane stanke, nastavilo se po sljedećim točkama dnevnog reda.
7. TOČKA – Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčulu za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje Izvještaja o radu Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu, podnijela je
ravnateljica Centra Lana Filippi Brkić, ispred Centra, kao podnositelja Izvještaja.
U raspravi su sudjelovale vijećnici Tonči Žuvela u ime kluba SDP-a te gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2021. 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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8. TOČKA – Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu
Uvodno obrazloženje Plana rada Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu, podnijela je ravnateljica
Centra Lana Filippi Brkić, ispred Centra, kao podnositelja Plana.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći prijedlog zaključka:
1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2022. 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“).
9. TOČKA – Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Gradskog muzeja Korčula za 2021. godinu, podnijela je
ravnateljica Muzeja Marija Hajdić, ispred Muzeja, kao podnositelja Izvješća.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Tonči Žuvela u ime kluba SDP-a.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2021. 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“).
10. TOČKA – Program rada Gradskog Muzeja Korčula za 2022. godinu
Uvodno obrazloženje Programa rada Gradskog Muzeja Korčula za 2022. godinu, podnijela je
ravnateljica Muzeja Marija Hajdić, ispred Muzeja, kao podnositelja Programa.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći prijedlog zaključka:
1. Daje se suglasnost na Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2022. 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“).
11. TOČKA – Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2021. godinu, podnijela je
ravnateljica Vrtića Julijana Prižmić, ispred Vrtića, kao podnositelja Izvješća.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Vinka Lozica i ravnateljica Vrtića.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2021. godinu.
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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“ i 1 suzdržan).
12. TOČKA – Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku
2021./2022. godinu
Uvodno obrazloženje Plana i programa rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2021./2022.
godinu, podnijela je ravnateljica Vrtića Julijana Prižmić, ispred Vrtića, kao podnositelja Plana i
programa.
U raspravi je sudjelovali vijećnici Tonči Žuvela u ime kluba SDP-a, Vinka Lozica, ravnateljica i
gradonačelnica.
Repliku je imao vijećnik Tonči Žuvela na izlaganje ravnateljice Vrtića.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Daje se suglasnost na Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2021./2022. 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“ i 2 suzdržana).
13. TOČKA – Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021.
godinu
Uvodno obrazloženje Izvještaja o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021. godinu, podnio
je ravnatelj Ustanove Dalibor Antunović, ispred Ustanove, kao podnositelja Izvještaja.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Silvano Kapor, Tonči Žuvela u ime kluba SDP-a, ravnatelj i
gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2021. 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“).

14. TOČKA – Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2022.
godinu
Uvodno obrazloženje Programa rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2022. godinu, podnio
je ravnatelj Ustanove Dalibor Antunović, ispred Ustanove, kao podnositelja Programa.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Darko Tarle, Vinka Lozica, Ivan Šale, ravnatelj i gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
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1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2022. 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“).
15. TOČKA – Prijedlog (novog) Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ –
davanje suglasnosti
Uvodno obrazloženje Prijedloga (novog) Statuta ustanove „Športski objekti Korčula“, podnio je
ravnatelj Dalibor Antunović, ispred Upravnog vijeća, kao predlagatelja.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Darko Tarle i ravnatelj.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ koje je
utvrdilo Upravno vijeće Ustanove dana 9. prosinca 2021. godine, a koji čini sastavni dio ovog
Zaključka.
2. Nakon objave i stupanja na snagu predmetnog Statuta, obvezuje se Ustanova „Športski objekti
Korčula“ dostaviti Gradu Korčuli jedan primjerak važećeg Statuta.
3. 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“ i 2 suzdržana).
16. TOČKA – Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Grada Korčule za razdoblje 2022.-2025. godine
Uvodno obrazloženje Prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Grada Korčule za razdoblje 2022.-2025. godine, podnio je v.d. pročelnik Srđan Mrše, u ime
gradonačelnice, kao predlagača.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Grada Korčule za razdoblje 2022.-2025. godine, u tekstu kako je predloženo u radnom
materijalu, na glasovanje.
Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za
razdoblje 2022.-2025. godine, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (11
„za“).

Završeno u 21:59 sati.
KLASA: 024-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-01-22-2
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin
13

