
Z  A  P  I  S  N  I  K
13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KOMIŽA

Održane dana 16. ožujka 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 10:00 sati.

Nazočni  vijećnici:  Edo Bogdanović,  Toni  Borčić,  Vicko Fadić,  Bogoljub  Mitraković,  Karmelo 
Janjić,  Jurica  Jončić,  Tonči  Darlić,  Katarina  Martinis,  Pino  Vojković,  Jerko  Marinković,  Bepi 
Petrašić.
Ostali  nazočni:  Tonka Ivčević  (gradonačelnica),  Dubravka  Zanki  (zamjenica  gradonačelnice),  Mirjana 
Hrovat ("Urban design" Zagreb), Hrvoje Bota ("Urbos" Split).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predsjednik je pozdravio nazočne i predložio

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža
5. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (11 Za) prihvaćen.

AD-1
Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (11 Za) prihvaćen.

AD-2
Nema pitanja vijećnika.

AD-3
Tonka  Ivčević:  predloženi  amandman  je  prihvaćen  i  dobili  smo  pozitivno  mišljenje  odnosno 
suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, tako da je amandman postao sastavni 
dio prijedloga Odluke.

Mirjana Hrovat: primjedbe se više ne mogu davati. Imali smo inspekcijski nadzor stoga nije bilo 
moguće proširenje građevinskih zona, jer je inspekcijskim nadzorom naloženo vraćanje zona na 
staro.  Moram  pohvaliti  gradonačelnicu  i  suradnike,  jer  je  suglasnost  Ministarstva  napisana  i 
dostavljena u rekordnom roku. Inače ta procedura traje puno duže.

Vicko Fadić: kako nema građana osim nazočnog gospodina, neću čitati ono što smo pripremili, već 
ću samo ukratko iznijeti stav Kluba vijećnika HDZ-a. 
I Izmjene i dopune PPUG Komiže i UPU naselja Komiža su mogli biti izrađeni puno poštenije i  
bolje za građane Komiže. Zadovoljni smo nekim izmjenama. Svjesni smo koliko planovi znače za 
razvoj  Komiže  i  kolika  je  zainteresiranost  građana  za  donošenje  predmetnih  planova.  Mi  smo 
odlučili biti suzdržani, a prepuštamo većini da izglasa donošenje predmetnih planova.



Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/15)

AD-4
Tonka Ivčević: zahvaljujem se izrađivačima na zalaganju i međusobnoj suradnji, to je rezultiralo 
usklađenim planovima. Žao mi je što su planovi bili prijavljeni urbanističkoj inspekciji, pa nismo 
bili u mogućnosti povećati građevinska područja za što su građani bili zainteresirani.
Mislim da su planovi kvalitetno napravljeni. Moramo štititi naš prostor, tako da kod planova nema 
govora o diskriminaciji, već o dobrom planiranju razvoja Komiže.

Hrvoje Bota: zadovoljene su sve zakonske odredbe za donošenje plana.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/15)

AD-5
Pino Vojković: što sad slijedi?
Tonka Ivčević: što se tiče grada Komiže, nema planova nižeg reda. To je Urbanistički plan uređenja 
naselja Komiža. U planu je izrada još nekih UPU-a i na njima će se raditi. Odluka je već i donesena 
za UPU Podhumlje-jug, UPU Podhumlje-sjever, UPU radna zona Ravno.
Za UPU Biševo, UPU Oključna i UPU Podšpilje odluka još nije donesena.
Nadam se da će se na pozitivan način osjetiti efekt donošenja planova.

Jerko Marinković: natječaj za pročelnika?
Tonka Ivčević: pristigle su dvije molbe. Od dvoje kandidata, jedan zadovoljava uvjetima. Bit će 
pozvan na razgovor i nadam se da će se to uspješno rješiti.
Zahvaljujem Vam  se svima i pozivam Vas na prigodno druženje u restoranu hotela u 13:00 sati.

Sjednica je završila u 10:25.

Zapisničarka: Predsjednik:
            Veni Vitaljić         Edo Bogdanović


