
Z  A  P  I  S  N  I  K
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže

Održane 25. svibnja 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 17:00 sati.

Nazočni vijećnici:  Edo Bogdanović, Pino Vojković, Vicko Fadić, Tonči Darlić, Karmelo Janjić, 
Katarina Martinis,  Bogoljub Mitraković.
Izočni vijećnici:  Jurica Jončić  (opravdano),  Toni Borčić  (opravdano),  Jerko Marinković  (neopravdano), 
Bepi Petrašić (neopravdano).
Ostali nazočni:  Tonka Ivčević  (gradonačelnica),  Dubravka Zanki  (zamjenica gradonačelnice),  Ante Jurić 
(pročelnik).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predložen je

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u 

kojima Grad Komiža podržava prijedloge projekata firme Vodovod i odvodnja otoka Visa 
d.o.o. Komiža

4. Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u 
kojima Grad Komiža podržava prijedloge projekta "Kanalizacijski sustav Grada Komiže - 
dogradnja"

5. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (7 Za) prihvaćen.

AD-1
Tonka Ivčević: u Zapisniku se potkrala greška kod pitanja vijećnika Fadića – zašto ja imenujem 
članove radnog tijela, a ne Gradsko vijeće. Umjesto riječi "imenujem" treba biti "predlažem".
Vicko Fadić:  ja  sam postavio pitanje  onako kako je i  navedeno u Zapisniku.  U aktu sa prošle 
sjednice stoji da Vi imenujete članove tog radnog tijela.
Tonka Ivčević: ja ne mogu imenovati članove radnog tijela Gradskog vijeća, mogu ih predlagati. U 
tom slučaju u odgovoru treba stajati "poučena dosadašnjim iskustvom, odlučila sam se predložiti 
članove ovog radnog tijela".
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 2 Suzdržana, prihvaća Zapisnik 14. sjednice sa 
navedenom izmjenom.

AD-2
Nema pitanja.

AD-3
Tonka Ivčević: Hrvatske vode pozvale su Vodovod i odvodnju otoka Visa d.o.o. na predlaganje 
projekata. Odlučili smo se za prijavu tri projekta – dva za područje Grada Visa i jedan za Grad 
Komižu. Prema natječajnoj dokumentaciji, Gradska vijeća moraju podržati projekte koje će zatim 
tvrtka Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. kandidirati. 

Bogoljub Mitraković: sad odjednom koordinacija s Gradom Visom funkcionira, a kad smo trebali 
izglasati uvođenje naknade za razvoj – jednu kunu, onda se to nije moglo. Grad Vis odbija uvođenje 
te naknade, a radi o zakonskoj obvezi.



I sada kad njima treba Grad Komiža, sve je u redu, mi prihvaćamo njihove prijedloge.
Zašto mi nebi doveli vodu u Oključnu, kao što sam već i predlagao?

Tonka Ivčević: projekt se ne može kandidirati ako nije izrađena projektna dokumentacija, a to košta.

Bogoljub Mitraković: navodno Grad Vis ima i veliko dugovanje prema Vodovodu i odvodnji otoka 
Visa d.o.o., kako je to uopće moguće, a firma je zajednička. 
A što se tiče projektne dokumentacije za Oključnu, znači ista nije pripremljena na vrijeme da bi se 
projekt mogao kandidirat i tu su višani u prednosti, jer kandidraju projekt za naselja Parju i Rogačić.

Katarina Martinis: Grad Vis očito ima neko drugo rješenje kada govorimo o naknadi za razvoj. 
Prošle su dvije godine, naknada još uvijek nije uvedena. Mišljenja sam da bi mi kao Gradsko vijeće 
trebali susjedima postaviti to pitanje, neka se očituju koje to rješenje imaju obzirom da odbijaju 
uvesti naknadu. Samo Vis i Sinj nisu uveli naknadu.

Gradsko vijeće Grada Komiže uputiti će Gradu Visu zahtjev za očitovanjem.

Vicko Fadić: neka materijali budu bolje pripremljeni kako bi znali o čemu glasujemo i neka budu 
dostavljeni u papirnatom obliku. Malo je neozbiljno jer ni kvorum nije osiguran. Da nema nas koji 
smo oporba, sjednica se nebi mogla održat. Ni vijećnici Marinković i Borčić nisu nazočni.

Tonka Ivčević:  materijali  su dostavljeni  na ovakav način samo zbog kratkoće roka u kojem se 
moraju donijeti zaključci i potpisati pisma namjere. A što se tiče kvoruma, navela sam  razloge zbog 
kojih vijećnik Jončić nije nazočan.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u

kojima Grad Komiža podržava prijedloge projekata firme 
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. Komiža

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/15)

AD-4
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u

kojima Grad Komiža podržava prijedloge projekta 
"Kanalizacijski sustav Grada Komiže – dogradnja"

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/15)

AD-5
Tonka Ivčević:  ovo je usitinu bilo neplanirano Gradsko vijeće.  Pripremamo drugu sjednicu.  Na 
dnevnom redu će bit rebalans Proračuna iz kojeg će biti vidljivi odobreni projekti Gradu Komiži. 
Na dnevnom redu  će  se  naći  i  financijska  izvješća  naših  društava.  Sjednica  će  vjerojatno  biti  
sazvana za 15. lipnja.

Sjednica je završila u 17:40.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić          Edo Bogdanović


