SKRAĆENI ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE
Sjednica je održana 20. svibnja (petak) 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.
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.
Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednica Vijeća utvrdila je da je Mandatni odbor podnio Izvješće o
mirovanja mandata vijećnici Vinki Lozici i početku vijećničkog mandata zamjeniku Ivanu Botici, te
mirovanju mandata vijećniku Anti Tvrdeiću i početku vijećničkog mandata zamjeniku Kristi Cebalu.
Nakon utvrđivanja ovih činjenica, vijećnici Ivan Botica i Kristo Cebalo položili su svečanu prisegu,
nakon čega se je pristupilo utvrđivanju kvoruma.
Nazočni vijećnici: Marija Šegedin, Tonči Žuvela, Stojan Marelić, Ivana Filippi, Silvano Kapor, Ivan
Botica, Andrija Fabris, Ante Milat, Kristo Cebalo, Darko Tarle, Marko Skokandić i Ivan Šale.
Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika.
Od početka nije nazočio vijećnik Marin Laus.
AKTUALNI SAT
Ante Milat upućuje pitanje gradonačelnici, a vezano za mjesto Žrnovo. Naime, prije nekoliko dana
su čuli da je MO pokrenuo radove na rekonstruiranju postojeće nerazvrstane ceste za Kočije i Klačinu
i da su ti radovi zaustavljeni. Stoga bi htio da se javnost upozna i da se reče o čemu se radi.
Gradonačelnica navodi da je to točno. U Programu Mjesnog odbora Žrnovo kojeg je prihvatila i
usuglasila se s njim, stoji točka uređenje navedenog puta s kojim se ona potpuno slaže. U Programu
nije navedeno na koji način će se taj put uredit. Tu je Mjesni odbor napravio jednu omašku. Krenuli
su s radovima u petak popodne, nisu imali narudžbenicu ni potpisano odobrenje. Uglavnom, netko je
pozvao policiju i radovi su zaustavljeni. Radovi su zaustavljeni na njihov zajednički dogovor, jer se
čula s predsjednikom Mjesnog odbora, s pročelnikom i dogovorili su se da će sjesti na pravi način i
dogovoriti se kako i što na tom putu napraviti, da se ne dogodi prijava ili nekakav brzinski zahvat na
tako važnom putu. Osoba koja je to prijavila je veliki ljubitelj prirode i ona razumije te motive osobe
koja je zatekla te radove, i to bi drugačije izgledalo da se stiglo odmah sanirat kako je i planirano.
Poanta njenog odgovora je da se ove stvari trebaju dobro planirati. Ona je tu da se dogovore i
pomogne i da se to financira kakao je i planirano, ili da prijave i na neki natječaj kao što su sada za
Marmontov put dobili nekakva sredstva. Zahvaljuje na pitanju, jer je dobila nekakve upite da je ona
zaustavila radove, što nije točno. Radovi se moraju radit kako treba i na pravio način i kroz proceduru.
Ante Milat je zahvalio na odgovoru i želio je još jednom potvrdit da Grad Korčula stoji iza toga i taj
će se put radit, samo na način na koji se treba radit.

Gradonačelnica je potvrdila i navela da je taj put u Programu Mjesnog odbora, prihvaćenog od Grada
Korčule.
Ivan Botica upućuje pitanje gradonačelnici te navodi kako se u zoni „Cuklica“, tj. zapadni dio MO
Žrnovo – Ekonomija, razvija jedna stambena zona gdje živi 5,6 obitelji. Te obitelji će, nada se, vrlo
skoro riješiti jedno od egzistencijalnih pitanja, a to je pitanje pitke vode. Skupina građana koja tamo
živi je još u prošloj kampanji sudjelovala na način da su postavili pitanje rješavanja tog problema, a
problem je postavljanje vodovodne mreže, odnosno širenje vodovodne mreže. Za to su se borili preko
tri godine. Promjenom vlasti, nakon prošlih izbora, aktualna gradonačelnica je odmah pristupila
rješavanju i u ime tih građana joj se na tome zahvaljuje. Obzirom da sada kreće i turistička sezona,
radovi su započeli, kada se može očekivat da će biti gotovi, odnosno u kojem trenutku mogu očekivat
da će ta cesta biti vraćena u prvobitno stanje, tj. pokrivena sa slojem asfalta.
Gradonačelnica odgovara da je pri samom početku mandata na sastanku sa predsjednikom MO Sv.
Antun Žrnovo, predsjednik MO ukazao joj je na taj problem. Kad je vidjela o kojoj se dionici radi i
koliko je to financijski ne zahtjevno, nju je začudilo zašto se toliko čekalo. Potrudila se da troškove
kopanja podijele s T-com -om, koje su povlačili za rukav i molili da i oni sudjeluju i prošire svoju
mrežu. Ugovorili su s Ericsson Nikola Tesla radove, dijele po pola iznos, Vodovod daje materijal za
vodu, radovi su u tijeku i kroz nekih sedam dana bit će sve spremno za polaganje cijevi, što znači da
bi do 1. lipnja mogli biti gotovi s radovima i sanirat odmah površinu. Ako ne budu mogli odmah
asfaltirati, odmah će zabetonirati. Žao joj je što su se na početku radova neki ljudi bunili da ne mogu
s automobilom. Ubuduće će više pazit da na vrijeme obavijeste neku ulicu o početku radova, ali ona
smatra da je dobit vodu nužno i da je neprihvatljivo da se čeka jedan dan više nego li je to nužno. Na
ovom poslu vrijeme prolazio brzo, a sve se događa sporo. Sretna je zbog stanovnika i radi tog MO i
nekako joj je manje neugodno proći tamo sada nego ranije.
Ivan Botica ističe da mu je drago da je u suradnji članova skupine njihove koalicije i gradske uprave,
ispravljene dvije loše prakse: prva je da Grad mora sudjelovati jer je to odgovornost Grada, a druga
je da bez obzira što se krenulo u radove bez neke jasne obavijesti, ta praksa se brzo ispravila i nada
se da će se i ubuduće tako radit i da će se građane i pisanim putem 10-ak dana prije početka radova o
tome i obavijestiti.
Darko Tarle upućuje pitanje gradonačelnici što se događa s centrom mjesta Sv. Antun tj. s
boćalištem. Je li točno, ako ima informacije, da će se tamo graditi neka zgrada i da će doći do
izmještanja boćališta. Ukoliko je točno da će se to dogodit, da li Grad ima neke instrumente da se to
zaustavi i može li se razmišljati o tome da se taj dio otkupi ili da zamijeni, kako bi to ipak ostao centar
Sv. Antuna.
Gradonačelnica navodi da su do nje doprle glasine, a službeno u Grad nije došlo ništa. Kad su se te
glasine počele ponavljati, zaključila je da je vrijeme da se upali alarm. Pročelnik i ona su bili na
sastanku i nazvali su vlasnika parcele i on je potvrdio te navode i da je na prijedlog jednog
poduzetnika došlo do planiranja jedne poslovne zgrade na tom području. Smatra da je vlasnik parcele
svjestan važnosti te površine za Grad Korčulu i da na ovaj način pokušava i razriješit taj svoj problem
zauzetosti tog zemljišta. Ona kao gradonačelnica će učiniti sve i misli da će uspjeti u tome, da ono
ostane u funkciji kojoj je i bilo i unaprijediti izgled i funkcioniranje samog centra. Stoga moraju doći
do nekog dogovora s vlasnikom tog zemljišta, a da li će to biti zamjena, otkup, to ne može reći.

Zasigurno ne mogu dozvoliti da centar kotara postane jedna zgrada. Nije lijepo vlasniku zemljišta da
ga netko uzurpira i netko koristi, ali smatra da tu nije nikad bilo nikakve loše namjere jer to je
društvena namjena i tu se ljudi okupljaju. Ponudio je da on izmjesti boćalište i nagradi ga negdje
drugdje, ali svatko tko živi tamo zna da to ne bilo to. Jednostavno nema prostora za to i previše bi se
poremetio život stanovnika najvećeg kotara. Isto tako u tom okruženju, postigla je dogovor za izradu
parkinga tako da je i to jedna dodatna motivacija da dovedu centar Sv. Antuna u ljepše stanje gdje bi
novih 13 parkirnih mjesta onemogućilo onu gužvu koja se događa. Njen odgovor je da će napravit
sve i misli da je na dobrom putu i shvaća važnost te parcele za cijeli Sv. Antun.
Ivana Filippi postavlja pitanje gradonačelnici vezano za zonu Dominča, odnosno što se poduzelo da
se riješi nelegalni deponij. O toj temi je bilo dosta govora u medijima, bio je pozvan i državni
inspektor i za Grad je čak bila predviđena velika kazna. Zanima je kakve su predviđene akcije po
pitanju te sanacije?
Gradonačelnica navodi kako se Grad javi na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za sanaciju odlagališta, i prošli su. Proveli su i nabavu i u javnoj nabavi odabrali
izvođača. Sufinanciranje fonda je 60 % ili do 600.000,00 kn. Ukupni posao će biti oko 800.000,00
kn. Trenutno je izvođač na terenu i radovi su u tijeku. Posebnom tehnologijom se odvaja i melje i ona
očekuje kroz manje od mjesec dana da će to sve biti sanirano. Važno je da se to više nikad ne ponovi.
Osim što se moraju primijeniti neki akti, moramo promijeniti prvo sebe, svoju svijest i svoje
ponašanje i način pristupa svemu. Misli da je sasvim jasno da su se pravi koraci već poduzeli, vezano
i za projektiranje reciklažnog dvorišta. Navodi da smo mi to sami napravili i to je naša sramota. Drago
joj je da će napokon biti uklonjen podsjetnik na takvo ponašanje.
Ivan Šale upućuje pitanje gradonačelnici vezano za odobrena sredstva Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije kroz Program razvoja otoka u 2022. godini za uređenje biciklističke
staze na Marmontovom putu. Obzirom da je projekt rađen još 2016. i tadašnji troškovi dionice od
Žrnova do Pupnata, skoro 5 km su bili više od 2,5 milijuna kn, sa sadašnjim cijenama će možda biti
i preko 3 milijuna kn. Zanima ga kakav je plan i da li će se ići na izmjenu projekta i imaju li druge
izvore prihoda?
Gradonačelnica navodi da do sada taj projekt nije imao sreće, obzirom na svoju veličinu i natječaje
koji izlaze. Treba doći do revizije troškovnika svakako i morat će podijeliti projekt u faze. Iznos od
300.000,00 su samo sredstva koja su dobili, a naravno da će imati i svoje učešće. Ne zna koliki će biti
iznos ove prve faze, ali plan je da se odradi tamponiranje, odmorišta i da se srede uzbrdice na pravi
način prihvatljiv za ekologiju. Ima dosta novih materijala koji su pogodni za prirodu. Već su stupili
u kontakt s određenim proizvođačima koji planiraju kroz 10-ak dana doći na otok, pa se može
slobodno pridružit da zajedno odluče i donesu najbolju odluku za svih.
Ivan Šale napominje nadovezujući se na pitanje vijećnika Tarla, kako je ta parcela već u evidenciji
komunalne infrastrukture kao javna zelena površina, tako da se i to može pogledat za riješit ovaj
problem.
Silvano Kapor vezuje svoje pitanje za braniteljsku populaciju te će se u tom smislu referirati na
članak 137. Zakona o pravima hrvatskih branitelja (NN 84/21), a koji govori o pravu na grobno
mjesto, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i određivanje grobnih mjesta. Točka 14. glasi:

Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su:
a) dati na korištenje grobna mjesta uz podmirenje polovice predviđenog iznosa o svom trošku za
umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i
ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i
b) osigurati dijelove groblja odnosno aleje za ukop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Postavlja pitanje gradonačelnici, hoće li oni kao Grad osigurati provedbu Zakona iz članka. 137.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja (NN 84/21), a koji se između ostalog odnosi i na grobna mjesta.
Gradonačelnica navodi da u ovom trenutku na njihovih 6 groblja koje imaju, nije moguće ispuniti
te uvjete jer nemaju slobodnih grobnica. Ono što može reći je da će u skorom razdoblju pristupiti
proširenju svih ili većine groblja i napravit će sve ono što im je obaveza da mogu ispuniti ove uvjete
propisane Zakonom. Također navodi da sljedeći tjedan dolazi i hladnjača na groblje, u vrijednosti od
100.000,00 kn, tako da će i taj standard vratiti na normalu.
Silvano Kapor navodi da mu je to jasno i zbog toga je i postavio pitanje može li se u skorije vrijeme
očekivati provedba tog Zakona. Zadovoljan je odgovorom i sada imaju jednu cjelovitu priču Zakona
o pravima hrvatskih branitelja, uz vojne počasti besplatan pogreb kojeg su kroz ovo Vijeće uspjeli u
cijelosti ostvariti.
Marko Skokandić postavlja pitanje vezano za Park šumu Hober i Forteca. Polako dolazi turistička
sezona i dolazi i požarno razdoblje. Primijetio je da se u ove godine u te dvije šume apsolutno ništa
nije napravilo. Svih prijašnjih godina, na razne načine kroz javne radove, angažiranjem DVD-a
mjesec dana ranije, također je i šumarija dala neke radnike, a ove godine još nitko nije ušao. Zanima
ga je li u planu išta napraviti, jer po prognozama jako brzo će se ući u dnevne temperature iznad 30
stupnjeva, a onda je dovoljan jedan čik da se dogodi tragedija.
Gradonačelnica navodi da su pretprošli tjedan bili tu s Hrvatskim šumama, javnom ustanovom i
DVD-om. Jedan dio je odrađen za koji je odobren projekt i dogovorili su što će odraditi dalje. DVD
je ove godine ranije okupio ekipu za košnju i radove i oni su sada isto na terenu. Ovaj tjedan nisu bili,
ali će nastaviti drugi tjedan, tako da će uz staze sve ono suho biti pokupljeno i iziverano. Ne zna gdje
je vijećnik bio u ponedjeljak.
Marko Skokandić navodi da on još nije vidio nikoga da je ušao u Hober, a tamo je svaki dan. Možda
su oni njoj rekli da su bili i počeli radit i volio bi da provjeri to što su oni rekli.
Gradonačelnica navodi da su Hrvatske šume bile tamo u ponedjeljak u obilasku i radili, bili su na
Naplovu. Oni su samo dva dana mogli dati ljude i to su i napravili, a sve ostalo je na ekipi iz DVD-a.
Stojan Marelić pita mogu li Hrvatske šume doći i u Zavalaticu. Navodi da imaju isti problem kao i
u Hobera. Bilo bi dobro da se može doći i do Zavalatice.
Gradonačelnica navodi da ona ima dogovor sa svim predsjednicima MO i GK.Imaju zajedničku
grupu u kojoj im je rekla da imaju na raspolaganju ekipu za košnju i sve što treba i da dostave svoje
potrebe. Svi su dostavili svoje potrebe osim Čare. Njoj je bilo normalno da predsjednik MO to dostavi.

Svi će MO doći na red pa tako i Čara, koja bi već bila i došla da su izrekli svoje potrebe. Predsjednik
MO Čara joj je poslao samo toponime što treba kositi i smatra da to nije dovoljno. Normalno je da se
označi kako treba kao što su to drugi napravili. Razlog zašto još tamo nisu došli je taj. Kroz cijeli 5.
mjesec će se to raditi. Ne zna zašto to nije napravljeno, ali će se napraviti, ali to je razlog zašto još
nije.
Stojan Marelić navodi da je on u vijeću MO Čara i o tome nisu razgovarali. Smatra da je to ozbiljna
situacija i da su trebali preko svoje grupe biti obaviješteni. On je jedan od tih koji godinama pokreće
te akcije i bit će jako zahvalan ako on ovu godinu to ne treba pokrenuti.
Gradonačelnica navodi da ne ogovaraju oni glavara jer da je i jučer ona njemu rekla i pokazala što
su drugi poslali i kako to izgleda. Smatra da je to najmanje što se može napravit od strane MO. Neka
zaduži nekog drugog da to napravi. Vjeruje da je to više nesmotrenost nego namjera, ali to treba
napravit.
Tonči Žuvela navodi da su već nekoliko puta na ovom Vijeću spominjali da su kao Grad, odnosno
Hober kao tvrtka koja se bavi održavanjem gradskih površina, da je iznajmila tzv. pametne kante za
prikupljanje malog smeća. Zanima ga ima li kakvih dodatnih razloga da se ovoj našoj obvezi koja je
bila oko 40.000,00 kn mjesečno, da se pribroji iznos tako da dođe do 120.000,00 kn mjesečno. Zna
da je to vezano za odgodu plaćanja za vrijeme COVID-a, ali mu se čini da takvo ponašanje od strane
T-com-a, tvrtke koja je iznajmila te kante nije u redu. Postavlja se pitanje zbog čega je potpisan takav
Ugovor i zbog čega su te kante nabavljene na taj način. U svakom slučaju, obaveza Grada je preko
100.000,00 kn mjesečno. Može li gradonačelnica dati komentar na tu tvrdnju?
Gradonačelnica ističe da je više puta komentirala tu situaciju. Pametne kante kao takve su dobro
rješenje i sva ta pametna rješenja radi kojih brže dođemo do informacije i brže riješimo neki problem
su dobra. Smatra da nije dobro promišljeno prije nego li se ovaj ugovor potpisao. Obavezati Hober
na takav iznos svaki mjesec, a pri tom ne dokazati neke uštede niti u radnoj snazi ni efikasnosti, nije
dobro. Najviše je smeta što su te kante u najmu i što neće biti naše kad istekne Ugovor koji je sklopljen
na način da se uopće ne može raskinuti. Angažirala je dva odvjetnika da pokušaju raskinuti Ugovor i
ne mogu. Netko je taj Ugovor sklopio tek tako i to je užasno ljuti i smeta. Smatra da su mogli kupovati,
tri po tri i već bi došli do nekog broja. Sad plaćaju sve ono što su u koroni opraštali i plaćaju tri rate
svaki mjesec. To ih je jako opteretilo u teškim mjesecima za Hober. Cijelu zimu plaćaju iznose od
100.000,00 kn za najam kanti i smeća, kojeg opet plate kad ga odnesu na Kokojevicu. Naše smeće je
vrlo vrijedno, očito. To je vrlo loša odluka i velika šteta za Grad i bez obzira što je sklopljeno u dobroj
godini kad je bio turizam. Smatra da su mogli za te novce imati bolja rješenja u nekoj kombinaciji
ljudi i tehnologije.
Tonči Žuvela navodi da je odgovor očekivan jer se ne može pohvaliti takav aranžman. U svakom
slučaju, ono što je na njima ubuduće je da pokušaju taj cijeli posao okrenuti u svoju korist. Nada se
da će to možda i uspjeti na kraju, ali na ovaj način plaćati 120.000,00 kn mjesečno. Možete zamisliti
što se moglo sve s tim novcem napraviti, a 80.000,00 kn plaćamo više nego što bi trebali.
Ivan Botica postavlja pitanje vezano za nemogućnost ostvarenja nekih osnovnih prava, standarda 21.
stoljeća. To je nažalost aktualno pitanje već godinama, a odnosi se na Ulicu Sv. Barbare. Odnosi se
na nešto što stanovnici tog dijela svakodnevno moraju gledati, što je već duže vremena estetski

problem, ali postoji bojazan da će postati sanitarni problem, dakle kanalizacija u tom dijelu. Do sada
su više puta slušali da je problem prilično kompleksan i da to nije stvar popravka te horizontale u toj
ulici, već da je problem u toj ulici svih onih vertikala koji idu iz okomitih ulica na nju. Osobno smatra
da se za rješavanje tog problema ne može čekat Projekt aglomeracije jer to je nešto što je hitno i što
je pred nosom stare jezgre. Ne pita ovo radi turističkih dolazaka ili turista, nego upravo radi ljudi koji
žive tamo. Pitanje je što Grad planira po pitanju tog problema. Zna da duži niz godina postoji stavka
u proračunu, nažalost nikad dovoljna. Da li se planira nešto konkretno i mogu li računati da se taj
problem pokuša riješit van megalomanskih projekata koje će trebati još čekati neko vrijeme.
Gradonačelnica navodi da su našli rješenje koje nije savršeno ni trajno, ali će možda uspjeti napravit
dovoljno dobru sanaciju za ljeto. Ne govori ljeto zbog turista, nego zbog velikog broja ljudi u gradu.
Uvijek su prijavljivali tu ulicu i taj projekt nije imao dovoljno sredstava. Neki dan su gledali neki
natječaj i mislili da će moći prijaviti tu ulicu, pa su shvatili da neće. Uvijek je ta ulica na tapetu. Nekad
je bila Ulica tri sulara, a sad je ostala ona koje se zasebno često spominje. Nada se da će uspjeti
sanirati ono što je sada krucijalni problem u toj ulici. Može više reći narednih dana o tome.
Ivan Botica navodi da mu je drago da postoji rješenje. Zanima ga kad kaže da će uspjeti donekle
sanirati, je li se to planira do nekog datuma visoke sezone, u kratkom narednom periodu ili za to nema
vremena.
Gradonačelnica smatra da ima vremena ako izvođač uspije napravit.
Ante Milat upućuje pitanje i zanima ga ima li kakvih saznanja što se događa sa odlagalištem
građevinskog otpada na Zlopolju i ima li kakvih pomaka u radovima, inspekcijama i ostalo.
Gradonačelnica navodi da je to odlagalište pod nadzorom Ministarstva zaštite okoliša, odnosno oni
su prvi izašli na teren i izrekli mjeru. Jedan rok uklanjanja otpada kojeg su oni uspjeli kasnije
produžiti. Ono što su oni napravili je da su sa Zlopolja uklonili sve ono što je otpad i zbrinuli to kod
ovlaštenog otkupljivača. Njihovo je mišljenje da sve ono što je ostalo tamo, nije otpad, nego je
mineralna sirovina koja pripada državi i zatražili su mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i
pozvali rudarsku inspekciju koja je također izašla na teren i koja je prihvatila da sve ono što su uklonili
je otpad i sad je to pod njihovom ingerencijom. Zatražili su od države i još nisu dobili odgovor,
mogućnost upravljanja tom sirovinom, jer kako da riješe nešto što je mineralna sirovina i tražit će da
im se ta sirovina daruje za potrebe uređenja cesta. To je nešto što jest praksa u državi i moguće je
ostvarit i u razgovoru s inspekcijom se dalo naslutit da su na dobrom putu. Nada se da će odgovor
dobit. Kad to dobiju, onda će morati kroz projekte, troškovnike na pravi način pod kontrolom taj
materijal koristiti. Ono što im je cilj je da oslobode cijelu površinu, ali da to ne plate 10 milijuna kn,
već da se to iskoristi, jer to nije smeće, već kamen, sirovina. Vjeruje da će iz cijele ove muke izvući
nešto dobro za Grad. Moguće je da iz cijele ove priče izađu neokrznuti kaznom i da urede okoliš i da
naprave nešto dobro.
Ante Milat je nadodao i pitao da je to zapravo reciklažno dvorište za građevinski otpad. Zanima ga
da li ima saznanja što bi mogli kad ga očiste. Postoji li nekakav plan kako će u budućnosti raspolagati
s tim građevinskim otpadom i što će se tamo radit. Ako se ponovno nastavi bacat, bit će za godinu
dana ponovno u istom problemu.

Gradonačelnica da u svom odgovoru nije rekla da paralelno s time i projektiraju reciklažno dvorište
za građevinski otpad jer ono nikad nije isprojektirano ni legalizirano. Postojala je samo kupljena
površina za tu svrhu, ona se ogradila, ali nije napravljen elaborat niti dozvola. Misli da će to biti mala
površina i trebat će je vrlo vjerojatno okrupniti. Ono što je sada trenutno tamo, nije otpad, a kad bude
reciklažno dvorište za građevinski otpad, onda se zna procedura na koji način i uz koju cijenu se
odlaže. Time će upravljati KTD Hober i imat će za to strojeve i sve što je potrebno. Postoji mogućnost
da zajedno sve otočne općine i s Orebićem, kupe stroj kao što je danas firma s Brača odradila
Dominče. Postoje potpore u kojima se ta imovina zajednički nabavlja. Morat će početi razmišljati o
tome da te usluge imaju zajedno i kupovat stvari zajedno, da se ne troše novci. Slično je i s iveračom
koji je toliko velik da bi ga mogao cijeli otok koristiti. Njegov kapacitet je možda prevelik za nas, a
možda će u tom smjeru ići i nekakav „sharing“ radit i da budu održivi.
Ivana Filippi ističe kako je prošli put imala pitanje vezano za promet, a pošto je došla do nekih
informacija i ovaj put ima pitanje vezano za promet. Čula je da su odobrena sredstva za digitalizaciju
prometa u Gradu Korčuli, pa moli da se izvijesti na koje aktivnosti je planirano koristiti ta sredstva te
koje ostale aktivnosti se planiraju za provođenje prometne politike u Gradu.
Gradonačelnica navodi da se Grad javio na natječaj Fonda i prijavio projekt kao digitalizacije
parkinga, ali nije samo to u tome. To je sve skupa u onoj priči Strategije prometa ide prema tome da
se što manje prometa odvija uzaludno, da se što manje auta bez ikakve svrhe spuštaju u grad tražeći
parking, okreću se, rade gužvu itd. Namjera je bila ta da se nabave čitači tablica za parkinge gdje je
to potrebno, da se signalizacija popravi na vrijeme, da već na rotoru znaš gdje ima parkinga i koliko
ga ima. To su rješenja koja su u gradovima sasvim normalna i prisutna i nisu to nikakve velike pameti,
to su male stvari koje mogu stvarno poboljšat standard života. Njoj je žao rokove u kojima su izašli
natječaji i odluke itd. Sad će provodit javnu nabavu i ta digitalizacija će biti spremna tek za sljedeću
godinu, ali već ove godine imat će neke stvari koje će odrađivat ručno. Imat će ljude koji će u određene
periode u danu signalizirat ima li ili nema, usmjeravat promet prema vani. Moraju se početi navikavati
da ne trebaju sami sebi raditi nered pod nosom i u jednom trenutku preusmjeravati promet iz grada
na okolne parkinge. Proširili su parking na groblju, bolje će označit i proširit parkinge na Novim
putima i imati električni kružni taxi u dva smjera, a taj natječaj je sad u tijeku za pružatelja te usluge.
Sve ide svojim tokom i trebalo bi 1.7. startat vožnja električnim autićima.
Ivana Filippi nadodaje da pozdravlja ta sredstva, aktivnost i da je građanima Grada Korčule to jako
važno, grad će biti puno ugodniji za život, a tako i gostima kad se smanji broj auta u gradu, pogotovo
preko dana i tih dostavnih vozila. Smatra da bi sa dodatnom signalizacijom, boljom prema garaži u
Tommyu, efekt bi bio još veći.
Marko Skokandić upućuje pitanje gradonačelnici vezano za Kalac. Obratili su mu se stanari tog
dijela Grada, a razgovarao je sa predsjednikom GK Sv. Antun. On se gradonačelnici javio 14.04. sa
jednom porukom i slikom, a vezano za čišćenje smeća koje se skupilo u dnu Kalca. Zanima ga da li
je moguće po tom pitanju nešto napravit da se to očisti. Dakle, radi se o pomorskom dobru koje nije
privedeno svrsi i s kojim direktno upravlja Grad Korčula. Misli da je zadnji put bila jedna akcija
čišćenja koju su organizirali stanari, međutim sad već tamo ima malo ozbiljnijeg smeća, kojeg čak i
Hober neće moći s grajferom, već treba stroj sa puno dužom rukom. Ne zna da li bi to mogli financirat
od sredstava od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, da li je to u skladu s Planom. To je
preveliki zahvat za GK ili stanare, a tamo cirkulira dosta veliki broj ljudi i nije nam baš slika za

sezonu. Misli da bi od tih sredstava mogli angažirati jedan veći građevinski stroj, koji bi pola s jedne
strane, pola s druge dobar dio toga mogao približit. Tu je mulj i smeće, koji kad je oseka i dosta smrdi.
Od 18:55 sjednici je nazočio vijećnik Marin Laus, čime je kvorum činilo 13 vijećnika.
Gradonačelnica navodi da su pokušali s grajferom, ali se ne može. Nju je Peco uputio na Hober i
grajfer da to organizira, ali se to mora s bagerom. Moraju to napravit. Zahvaljuje na napomeni i učinit
će.
Kristo Cebalo upućuje pitanje gradonačelnici te moli kratak opis radova u Ulici Ante Starčevića,
znači od Srednje škole pa do Osnovne škole, što se planira.
Gradonačelnica navodi da u suradnji sa Srednjom i Osnovnom školom, izradili su jedan mali idejni
projekt rekonstrukcije onih vrtova. Dogovorili su se da će na tri vrta, na jednom dijelu postaviti
rubnik, stavit će foliju protiv nicanja korova i tu idu klupe. Sve oko toga ide dodatna sadnja koja je
već bila planirana u proračunu GK Stari grad. Sa svime je upoznat predsjednik GK i suglasan je. Plan
je svako toliko napraviti jedno malo odmaralište i poboljšat hortikulturu. Moraju staviti
navodnjavanje s tajmerom. Dosada je bilo kap po kap i to je previše trošilo vode. Taj trošak su preuzeli
na sebe. Škola je rekla da oni jednostavno te novce nemaju. Jedan put je već bilo lijepo sređeno pa je
propalo i onda je zaključak njih nekoliko bio da površina koja nije pod biljkama je prevelika, stalno
niču korovi, nema se gdje sjest i odmorit. Tako su odlučili na taj način, da ništa ne betoniraju osim
rubnika. Smatra da će bit dobro i za djecu i za one ljude na putu do Tommya i da će izgledati puno
ljepše.
UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Gradonačelnica je povukla s dnevnog reda točke 8., 9., i 11.
Tonči Žuvela, kao zamjenik predsjednice Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je ispred Odbora
zaključak 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 s izmjenama gradonačelnice, koji
je glasio:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31. prosinca 2021.
godine
3. Konačni prijedlog odluke o zborovima građana
4. Konačni prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanje o
njima
5. Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih Svetih)
6. Konačni prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u
2022. godini
7. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/52 k.o. Čara
8. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/55 k.o. Čara
9. Prijedlog za prodaju čest. zgr. 760/1 k.o. Korčula

10. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu.
Dnevni red usvojen je jednoglasno (13 „za“).
1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća, u tekstu kako je predloženo u
radnom materijalu, na glasovanje.
Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno (13 „za“).
2. TOČKA – Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31.
prosinca 2021. godine
Uvodno obrazloženje Izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31. prosinca
2021. godine, podnijela je gradonačelnica, kao podnositeljica izvješća.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Botica i gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave predsjednica Vijeća predložila je sljedeći zaključak:
1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31. prosinca 2021.
godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Korčule“.
Drugih prijedloga zaključaka nije bilo.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31.
prosinca 2021. godine, usvojen je većinom glasova (7 „za“, 6 suzdržanih).
3. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o zborovima građana
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o zborovima građana, podnio je v.d. pročelnika
Srđan Mrše, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Predsjednica Vijeća je pročitala amandmane koje su zaprimili od članova koalicije Nova ljevica - Srđ
je Grad - Možemo!:
Amandman 1.
U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
(2) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara većinom glasova
vijećnika kao i na inicijativu najmanje 10 % birača mjesnog odbora ili područja za koje se traži
održavanje zbora građana u skladu sa zakonom, Statutom Grada Korčule i ovom Odlukom.
Amandman 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva te dostavom pismenog poziva na kućnu adresu
građana najmanje 5 dana prije održavanja zbora građana.
Amandman 3.
Članku 8. dodaje se stavak 2
(2) U slučaju spriječenosti predsjedatelja zbora, zamijenit će ga podpredsjednik odnosno zamjenik
predsjednika vijeća mjesnog odbora, odnosno gradskog kotara.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Botica.
Gradonačelnica je prihvatila amandmane te su isti postali sastavni dio Konačnog prijedloga odluke o
zborovima građana.

Od 19:15 sjednicu je napustio vijećnik Marko Skokandić, čime je kvorum činilo 12 vijećnika.
Nakon zaključenja rasprave predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog odluke o zborovima
građana, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, uključujući predložene amandmane, na
glasovanje.
Konačni prijedlog odluke o zborovima građana, kako je predložen u radnom materijalu,
uključujući predložene amandmane, usvojen je većinom glasova (8 „za“, 4 suzdržana).
4. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i
odlučivanja o njima
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i
odlučivanju o njima, podnio je v.d. pročelnika Srđan Mrše, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Od 19:25 sjednici je nazočio vijećnik Marko Skokandić, čime je kvorum činilo 13 vijećnika.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i
odlučivanju o njima, u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanju o njima, kako je
predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).
5. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih
Svetih)
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih
Svetih), podnijela je v.d. pročelnice Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih
Svetih), u tekstu kako je predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.
Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih Svetih), kako je predložen u
radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).
6. TOČKA – Konačni prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
Grada Korčule u 2022. godini
Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada
Korčule u 2022. godini, podnijela je v.d. pročelnice Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao
predlagača.
Predsjednica Vijeća je pročitala amandmane koje su zaprimili od članova koalicije Nova ljevica - Srđ
je Grad - Možemo!:
Amandman 1.
Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom ili ukoliko korisnik subvencije posluje sezonski tada treba poslovati najmanje 6 (šest)
mjeseci godišnje i imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na puno radno vrijeme u razdoblju
poslovanja.
Amandman 2.
Članak 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

Potpora iznosi 10.000,00 kuna po poduzetniku, a ako su prihvatljivi troškovi manji od navedenog
iznosa, potpora će se odobriti u iznosu prihvatljivih troškova.
Amandman 3.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
Grad dodjeljuje bespovratnu potporu obrtu ili trgovačkom društvu koji posluje i ima registrirano
sjedište na području Grada Korčule te najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik
ili drugi zaposleni) sa punim radnim vremenom, odnosno ukoliko posluje sezonski (minimalno 6
mjeseci u godini) najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, za troškove uvođenja i
implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih
proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, za troškove stjecanja prava uporabe
znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Hrvatski otočni proizvod“, „Izvorno hrvatsko“ i drugih znakova
kvalitete.
Amandman 4.
Članak 9. stavak 3. mijenja se i glasi:
Grad dodjeljuje bespovratnu potporu obrtu ili trgovačkom društvu, koji posluje i ima registrirano
sjedište na području Grada Korčule te najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik
ili drugi zaposleni) sa punim radnim vremenom, odnosno ukoliko posluje sezonski (minimalno 6
mjeseci u godini) najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, za uvođenje inovacija u
proizvodnju isključivo za:
 troškove zaštite intelektualnog vlasništva
 izradu ili nabavu naprava, alata, opreme i računalnih programa neophodnih za uvođenje
inovacije u proizvodnju.
Amandman 5.
Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi:
Potpora iznosi 3.000,00 kuna po korisniku, a ako su prihvatljivi troškovi manji od navedenog iznosa,
potpora će se odobriti u iznosu prihvatljivih troškova.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Silvano Kapor, Ivan Botica, Tonči Žuvela u ime kluba SDP/HSU,
Marko Skokandić, Andrija Fabris i predsjednica Vijeća.
Repliku su imali: vijećnik Ivan Botica na izlaganje vijećnika Marka Skokandića, vijećnik Silvano
Kapor na izlaganje Marka Skokandića, vijećnik Andrija Fabris na izlaganje vijećnika Silvana Kapora,
vijećnik Marko Skokandić na izlaganje predsjednice Vijeća.
Ispravak netočnog navoda su imali: vijećnik Andrija Fabris na izlaganje vijećnika Silvana Kapora,
vijećnik Silvano Kapor na izlaganje vijećnika Andrije Fabrisa te vijećnik Marko Skokandić na
izlaganje vijećnika Silvana Kapora.
Gradonačelnica je prihvatila amandmane te su isti postali sastavni dio Konačnog prijedloga programa
mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini.
Nakon zaključenja rasprave predsjednica Vijeća stavila je Konačni prijedlog programa mjera
poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini u tekstu kako je predloženo u radnom
materijalu, uključujući predložene amandmane, na glasovanje.
Konačni prijedlog odluke programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022.
godini kako je predložen u radnom materijalu, uključujući predložene amandmane, usvojen je
jednoglasno (13 „za“).

7. TOČKA – Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/52 k.o. Čara
Tonči Žuvela, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, iznio je stav Odbora kojim je Odbor
jednoglasno zaključio da se podrži Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/52 k.o. Čara, te da se
Gradskom vijeću predloži njegovo usvajanje.
Uvodno obrazloženje Prijedloga za prodaju čest. zem. 2371/52 k.o. Čara, podnijela je v.d. pročelnice
Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Botica i gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća stavila je Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u
vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem. 2371/52 k.o. Čara, u tekstu kako je predložen u
radnom materijalu, na glasovanje.
Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem.
2371/52 k.o. Čara, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).
8. TOČKA – Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/55 k.o. Čara
Tonči Žuvela, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, iznio je stav Odbora kojim je Odbor
jednoglasno zaključio da se podrži Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/55 k.o. Čara, te da se
Gradskom vijeću predloži njegovo usvajanje.
Uvodno obrazloženje Prijedloga za prodaju čest. zem. 2371/55 k.o. Čara, podnijela je v.d. pročelnice
Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
Rasprave nije bilo.
Predsjednica Vijeća stavila je Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule,
označene kao čest. zem. 2371/55 k.o. Čara, u tekstu kako je predložen u radnom materijalu, na
glasovanje.
Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem.
2371/55 k.o. Čara, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (13 „za“).
9. TOČKA – Prijedlog za prodaju čest. zgr. 760/1 k.o. Korčula
Tonči Žuvela, kao predsjednik Odbora za proračun i financije, iznio je stav Odbora kojim je Odbor
jednoglasno zaključio da se podrži Prijedlog za prodaju čest. zgr. 760/1 k.o. Korčula, te da se
Gradskom vijeću predloži njegovo usvajanje.
Uvodno obrazloženje Prijedloga za prodaju čest. zgr. 760/1 k.o. Korčula, podnijela je v.d. pročelnice
Željka Marunović, u ime gradonačelnice, kao predlagača.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Andrija Fabris, Marko Skokandić i gradonačelnica.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća stavila je Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u
vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zgr. 760/1 k.o. Korčula, u tekstu kako je predložen u
radnom materijalu, na glasovanje.
Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zgr. 760/1
k.o. Korčula, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je većinom glasova (7 „za“, 6
suzdržanih).

10. TOČKA – Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu
Uvodno obrazloženje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu, podnijela je
zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Korčule Dora Tešić, ispred Savjeta mladih, kao
podnositelja Izvješća.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Botica i Dora Tešić.
Nakon zaključenja rasprave, predsjednica Vijeća predložila je i stavila na glasovanje sljedeći
prijedlog zaključka:
1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule 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 (13 „za“).
Završeno u 20:41 sati.
KLASA: 024-02/22-01/02
URBROJ: 2117-9-01-22-2
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

