Z A P I S N I K
11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KOMIŽE
Održane 9. veljače 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 10:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Jerko Marinković, Vicko Fadić, Bogoljub Mitraković,
Katarina Martinis, Tonči Darlić, Pino Vojković, Jurica Jončić, Karmelo Janjić, Bepi Petrašić.
Izočan član: Toni Borčić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Dubravka Zanki (zamjenica gradonačelnice), Dinka Zanki
(viši referent), građani.
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda:
• Ponuda – pravo prvokupa
(ponuditelji: Vinko Marinković pok. Vicka, Vinko Marinković pok. Ranka, Ivanka
Dragojević rođ. Rubelj)
Predložen je

DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Izvješće Mandatne komisije
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2014. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova Gradskog vijeća
Grada Komiže u 2015. godini
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
7. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1.07.2014. do 31.12.2014. godine
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10. Izvješće komunalnog redara za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 30. rujna 2014. godine
11. Odluka o zaštiti i spašavanju na području Grada Komiže
12. Ponuda za prodaju nekretnine – pravo prvokupa
13. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
AD-3
Pino Vojković, predsjednik Mandatne komisije podnio je izvješće:
Mandatna komisija utvrdila je da je vijećnica Dalka Zanki dana 15. prosinca 2014. godine podnijela
zahtjev za stavljanje svog mandata u mirovanje iz osobnih razloga, a vijećnica Sanja Kukoč 14.
siječnja 2015. godine.
Mandatna komisija izvješćuje da su političke stranke SDP Komiža, HNS Komiža i HSS Komiža
dana 12. siječnja 2015. godine dostavile odluku o zamjeni vijećnice u Gradskom vijeću Grada
Komiže, kojom dogovorno određuju da dužnost vijećnika umjesto Dalke Zanki obnaša Karmelo
Janjić.
Nadalje, Mandatna komisija izvješćuje da je politička stranka HDZ Komiža, dana 5. veljače 2015.
godine dostavila obavijest kojom se za zamjenika Sanje Kukoč određuje Bepi Petrašić.
Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Komiže pozvao je Karmela Janjića i Bepija Petrašića na
polaganje prisege, koju su nakon polaganja i vlastoručno potpisali.

AD-1
Tonka Ivčević: na pitanje vijećnika Tonija Borčića sam dala usmeni odgovor, on nije tražio pismeni
odgovor, ali pripremila sam ga, što će biti vidljivo i kroz izvješće o radu.
Edo Bogdanović: nismo dobili traženo izvješće vezano za javne površine. Tražim da se isto dostavi
svim vijećnicima u roku od 8 dana.
Iz Zapisnika pod "ostali nazočni" brisati Dubravku Zanki, zamjenicu gradonačelnice, jer nije bila
nazočna na 10. sjednici Gradskog vijeća.
Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća prihvaćen je jednoglasno.
AD-2
Tonči Darlić: Jadran galenski laboratorij?
Tonka Ivčević: Još nismo dobili njihovo očitovanje o tome jesu li još zainteresirani za projekt.
Jerko Marinković: uslijed nevremena razbijen je parapet na cesti i sama cesta. Tko je nadležan?
Tonka Ivčević: Hrvatske ceste su nadležne. Oni će izvest i radove i nadzor.
Jerko Marinković: predlažem postaviti neku težu fizičku prepreku između plaže i ceste.
Jurica Jončić: postoji li mogućnost da se sada sanira cesta cijelom dužinom?
Tonka Ivčević: oštećenja su velika, cesta, dio lukobrana, kanalizacija, stan gđe Prohaska. Stožer se
sastao odmah ujutro. Moram se svima zahvaliti što su se odazvali pozivu. Vatrogasci su tijekom
noći napravili veliki posao, a radnici Nautičkog centra Komiža su odmah ujutro u rekordnom roku
sve počistili. Ujutro smo ja i moja zamjenica bile kod gospođe Prohaska. Kontaktirali smo Hrvatske
ceste i Lučku upravu Splitsko-dalmatinske županije. Ravnatelj sektora Dalmacija je odmah tu večer
došao u Komižu, a zatim su došli i projektanti. Ronioci nažalost još nisu došli – Lučka uprava je to
preuzela na sebe. Imam čvrsto obećanje da će se sanacija provesti čim to dozvole vremenski uvjeti.
A kad se poboljšaju vremenske prilike, doći će i ronioci radi utvrđivanja štete. Nažalost, ne
udovoljavamo kriterijima za proglašenje elementarne nepogode.
Tonči Dalić: u Jurkovici će se otvoriti ronilački centar, a predviđena je i ugostiteljska djelatnost.
Što je s brodovima?
Tonka Ivčević: radi se o pomorskom dobru i brodovi mogu biti tamo gdje su oduvijek i bili. Planira
se provesti akciju izmještanja brodova koji se ne koriste. Grad Komiža nije zaprimio zahtjev vezan
za bavljenje ugositeljskom djelatnošću na tom prostoru.
Jerko Marinković: postoji li kakva odluka o zabrani brušenja plastičnih brodova?
Tonka Ivčević: postoji zabrana izvođenja radova u sezoni.
Bogoljub Mitraković: znam da je bilo problema sa ustrojem savjeta mladih. Mišljenja sam da bi
trebalo objaviti poziv za ustroj tog savjeta.
Vicko Fadić: imali smo ustrojen Savjet mladih, član je bio i Karmelo Fadić.
• Jeste li se sastali koj put?
Karmelo Fadić: nismo.
Tonka Ivčević: "Posao" Savjeta mladih bi bio uključivanje u rad Grada Komiže, podnošenje
zahtjeva, prijedloga i slično. Na zadnji poziv koji smo oglasili, nitko se nije javio.
AD-4
Gradonačelnica je uvodno obrazložila predmetnu točku dnevnog reda.
Vicko Fadić: prihod od prodaje nefinancijske imovine i građevinskih objekata?
Dinka Zanki: to se odnosi na otkup društvenih stanova.
Tonči Darlić: prihod od zakupa i iznajmljivanja?
Dinka Zanki: to se odnosi na javne površine.

Tonči Darlić: kad se planira preseljenje tržnice?
Tonka Ivčević: kad pošta uredi svoj dio dvorišta. Ukoliko se to ne dogodi u skorije vrijeme, preselit
ćemo tržnicu bez obzira na to.
Pino Vojković: Strategija razvoja?
Tonka Ivčević: čekam ponudu Verna.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi
G O D I Š N J I I ZVJ E ŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KOMIŽE ZA 2014. GODINU
(Godišnji izvještaj je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-5
Tonka Ivčević: dobili ste novi prijedlog sa novim izračunom. Žene vijećnice imaju nešto veću
naknadu.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) donosi
O D L U K U
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova
Gradskog vijeća Grada Komiže u 2015. godini
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-6
Bogoljub Mitraković, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja podnio je izvješće:
Komisija se sastala, te se predlaže za člana Mandatne komisije, umjesto Dalke Zanki, imenovati
Katarinu Martinis.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za), donosi
O D L U K U
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MANDATNE KOMISIJE
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-7
Gradonačelnica je podnijela Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
godine.
Tonči Darlić: novi objekti u Mezuporat?
Tonka Ivčević: WC, ugostiteljski objekt, prodaja karata i suvenirnica.
Vicko Fadić: boravišna pristojba od nautičara?
Tonka Ivčević: uputila sam u proceduru izmjenu zakona i imala sastanak sa ministrom na tu temu.
To je velika nepravda koja će se zakonom, nadam se uskoro ispraviti.

Vicko Fadić: u kojoj je fazi parcelizacija za trgovački centar?
Tonka Ivčević: zgrada leži na velikoj parceli, ali to zemljište ne pripada zgradi. Postoji i mogućnost
dogovora sa gosp. Borčićem za njegovo zemljište. Ali kako god bilo, nećemo odustati od ove
lokacije.
Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine je
primljeno na znanje.
Gradsko vijeće Grada Komiže donosi
Z A K L J U Č A K
o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže
za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine
(Zaključak i Izvješće o radu objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-8
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, prihvaća Izvješće gradonačelnice o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
AD-9
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, prihvaća Izvješće gradonačelnice o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Donosi se
Z A K L J U Č A K
o Izvješćima gradonačelnice o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-10
Edo Bogdanović: ne možemo doći do materijala vezano za javne površine. Puno je više predmeta
bilo izloženo nego što je naplaćeno. Ja sam snimio cjelokupnu situaciju i poduzet ću određene
korake u vezi s tim.
Jerko Marinković: koliko je bilo pismenih prijava komunalnog redara?
Tonka Ivčević: niti jedna.
Vicko Fadić: razmatra li se mogućnost uvođenja stalnog komunalnog redarstva?
Tonka Ivčević: moj saborski mandat ističe za godinu dana i vjerojatno se vraćam na plaću
gradonačelnice. Nadam se i da ćemo zaposliti pročelnika, tako da s obzirom na zakonsku odredbu
da se za plaće zaposlenika može izdvojiti maksimalno 20% sredstava od izvornog proračuna, treba
sagledati tu mogućnost.
Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvješće komunalnog redara za razdoblje od 1. srpnja 2014. do
30. rujna 2014. godine.
Donosi se
Z A K L J U Č A K
o Izvješću komunalnog redara Grada Komiže
za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 30. rujna 2014. godine
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)

AD-11
Zamjenica gradonačelnice Dubravka Zanki uvodno je obrazložila predmetnu točku dnevnog reda.
Pino Vojković: član sam HGSS-a. Puno je uloženo u mene i kolegu. Dobili smo i vozilo. Ali smo
dobili i opasku vezano za uplate od strane Grada Komiže.
Tonka Ivčević: u točki 2. Analize za 2014. Operativne snage zaštite i spašavanja, potrebno je dodati
i "Hrvatska gorska služba spašavanja". Što se tiče financiranja, ove godine ćemo svakako voditi
računa o tome i uplatiti više sredstava.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za), donosi
O D L U K U
O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA PODRUČJU GRADA KOMIŽE
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/15)
AD-12
Tonka Ivčević: bilo bi mi drago da smo u mogućnosti kupiti ponuđenu kuću i utemeljiti Spomen
kuću Ranka Marinkovića.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
Z A K L J U Č A K
O ODRICANJU PRAVA PRVOKUPA ČEST.ZGR. 1242, Z.U. 972 K.O. KOMIŽA
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže ", br. 01/15)
AD-13
Jurica Jončić: jutros su kontejneri kod "Neptuna" bili puni praha od brušenja plastike. Zašto se za tu
svrhu nebi postavili posebni kontejneri i organiziralo zbrinjavanje? Nakon pražnjenja kontejnera
morali smo oprat kamion da bi mogli nastaviti s poslom.
Srećko Božanić postavio je pitanje vezano za UPU i put koji je ucrtan preko njegove parcele, što je
sve iznio i tijekom javne rasprave.
Gradonačelnica je objasnila proceduru i rekla kako se navedeni put nikad ne mora izgraditi.
Vicko Fadić: može li se tražiti građevinska dozvola za izgradnju na parceli gdje prolazi put?
Tonka Ivčević: meni je rečeno da put nije prepreka za gradnju, ali po tom pitanju ćemo svakako
zatražiti pismeno izvješće.

Sjednica je završila u 12:00 sati.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

