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

Održane 23. lipnja 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati.

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

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda:

• Formiranje odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program za pedagošku godinu 
2015./2016.

• Privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Komiža
• Kupnja nekretnine (dio zgrade "Zonkotov paloc").

Predložen je

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Odluka o postupku izbora članova vijeća u mjesnim odborima Grada Komiže
4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
5. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2015. godinu
7. Financijsko izvješće i izvješće o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2014. godinu
8. Financijsko izvješće i izvješće o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2014. 
9. Financijsko izvješće i izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža za 2014. 
10. Formiranje odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program za pedagošku godinu 

2015./2016.
11. Privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Komiža
12. Kupnja nekretnine (dio zgrade "Zonkotov paloc")
13. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (8 Za) prihvaćen.

AD-1
Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je prihvaćen sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana.

AD-2
Nema pitanja.

AD-3
Tonka Ivčević: prema Statutu Grada Komiže imamo mogućnost osnivanja mjesnog odbora.
Grupa građana je pokrenula inicijativu za pokretanje postupka izbora za Mjesni odbor Podšpilje.
Obratili su mi se i održali smo sastanak, stoga predlažem donošenje ove odluke.



Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za), donosi

O  D  L  U  K  U
o postupku izbora članova vijeća u mjesnim odborima Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-4
Katarina Martinis (predsjednica Odbora za proračun i financije):
Odbor  se  sastao,  dobili  ste  Zaključak  Odbora,  znači  predlaže  se  ispraviti  određene  greške  i 
prihvaćanje izvješća o poslovanju tvrtki i društva čija su izvješća danas na dnevnom redu.

Gradonačelnica Tonka Ivčević podnosi dva amandmana na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna 
Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu:

1. Amandman:
Prilikom izrade  prijedloga  Izmjena  i  dopuna Proračuna  za  2015.  godinu,  greškom je  došlo  do 
dupliranja iste aktivnosti, stoga podnosim amandman:
U razdjelu 001 Gradsko vijeće,  gradonačelnik i  Gradska uprava,  Glava 00102, P1006 Program 
održavanja komunalne infrastrukture, A100611 Aktivnost: Usluga održavanja hidranta – smanjenje 
u iznosu od 24.000,00 kn. Prihodovna strana 63 Pomoći – smanjenje u iznosu od 24.000,00 kn.

2 Amandman:
Obzirom će postupak javne nabave za predmet digitalizacije kina provesti Nautički centar Komiža 
d.o.o.,  a  nabavljena  oprema  će  biti  vlasništvo  Nautičkog  centra  Komiža  d.o.o.,  podnosim 
amandman:
U razdjelu 001 Gradsko vijeće, Gradonačelnik i Gradska uprava, Glava 00101, P1003 Program: 
Opremanje gradskih ureda i kina, K100303 Kapitalni projekt: Digitalizacija kina, smanjuje se u 
iznosu od 300.000,00 kn, a uvodi se nova pozicija T100507 Aktivnost: Digitalizacija kina u iznosu 
od 300.000,00 kn.

Podneseni amandmani su sastavni dio ovog Zapisnika.

Tonka Ivčević: zadovoljstvo mi je da rebalans radim isključivo zbog odobrenih projekata koje je 
Grad aplicirao.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

I Z M J E N E    I    D O P U N E
Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
(Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-5
Gradonačelnica  Tonka  Ivčević  podnosi  amandman  na  Izmjene  i  dopune  Odluke  o  izvršavanju 
proračuna Grada Komiže za 2015. godinu:
Članak 2. mijenja se na način da se umjesto iznosa od 12.471.650 kn, upisuje iznos od 12.447.650 
kn.
U članku 3. stavak 3. također se umjesto iznosa od 12.471.650 kn, upisuje iznos od 12.447.650 kn.



Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

I Z M J E N E    I    D O P U N E
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu

(Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-6
Tonka Ivčević: U ovom prijedlogu se radi o utvrđivanju kriterija, iznosi se ne mijenjaju.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2015. godinu

(Odluka je objavjena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-7
Vinka Marinković i gradonačelnica obrazložile su predmetno izvješće.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o financijskom izvješću i izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2014. godinu

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-8
Katarina Martinis obrazložila je predmetno izvješće.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o financijskom izvješćue i izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2014. 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-9
Josip Mardešić obrazložio je predmetno izvješće.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o financijskom izvješću i izvješću o radu DVD-a Komiža za 2014. godinu 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)



AD-10
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program

za pedagošku godinu 2015./2016.
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-11
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića "Komiža"

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)

AD-12
Tonka Ivčević: gosp. Žuvela nam se obratio sa pismom namjere vezano za kupoprodaju nekretnine, 
odnosno  čest.zgr.  174/2,  174/3,  174/5  i  174/8.  To  se  odnosi  na  pola  dijela  prvog  kata  i  pola 
potkrovlja. Prvotno je cijena iznosila 45.000 eura, a nakon razgovora cijena iznosi 40.000 eura. 
Porezna uprava je procjenila duplo veću cijenu od nama ponuđene. Smatram da bi Grad trebao 
iskoristiti pravo prvokupa, obzirom da Grad Komiža već ima dio nekretnine i to baš u dijelu prvog 
kata  i  potkrovlja.  Nekretnina  je  opterečena  hipotekom  na  iznos  od  10.263,00  kn.  Grad  je  u 
mogućnosti kupiti ponuđeno obzirom je Jadran galenski laboratorij iz Rijeke uplatio je cjelokupan 
iznos za zakup zgrade na Biševu. Kupnjom ovog dijela nekretnine imamo i veće izglede dobiti od 
Ministarstva kulture sredstva za sanaciju i uređenje tog bisera arhitekture u centru Komiže. Uistinu 
smatram da bi trebali iskoristiti ovo pravo prvokupa.

Bogoljub Mitraković: ovo mi se čini kao dobra ideja i ne sumnjam da će gradonačelnica uspjeti 
dobiti  sredstva  za  sanaciju,  ali  imamo  i  zgradu  gdje  se  nalazi  ispostava  Hrvatskog  zavoda  za 
zdravstveno osiguranje kojoj prijeti urušavanje.

Tonka Ivčević:  Grad itekako brine o svim prostorima u svom vlasništvu što i  dokazuju brojne 
sanacije  objekata  koje provodimo.  Što se tiče  stana  u potkrovlju u navedenoj  zgradi,  u  zadnje 
vrijeme razmišljam i o prodaji tog stana, jer stan je u lošem stanju a Grad nema toliko sredstava za 
uređenje.
Ovaj  prijedlog za  kupoprodaju  dijela  u  Zonkotovom palocu nije  pripremljen  na  brzinu.  Sve  je 
pripremano i razmatrano u suradnji s našom odvjetnicom.

Tonči Darlić:  ja se ne slažem s kupnjom ove nekretnine i  smatram da je glupo da Grad ide u 
postupak  kupoprodaje.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o kupoprodaji nekretnine

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/15)



AD-13
Karmelo Janjić: što je s projektom Ribarske luke?
Tonka Ivčević: u nijednom operativnom programu ne postoje ribarske luke, prethodna Vlada RH to 
nije izlobirala,  tako da se projekt Ribarske luke ne može financirati iz sredstava EU. To nam ostaje 
za lobiranje u idućem razdoblju ili sagledati mogućnost financiranja iz državnog proračuna.

Pino Vojković: radi se sanacija na staroj cesti prema polju. Ono što me je začudilo je da su skinute 
"kolune" i zanima me gdje su?
Tonka Ivčević: u Hrvatskim cestama su. Ja sam također reagirala zbog skinutih "koluna" i obratila 
se Hrvatskim cestama vezano za taj problem koji su mi dostavili pismeni odgovor.
Gradonačelnica je Vijećnicima pročitala pismeni odgovor i obrazloženje Hrvatskih cesta. Kako se 
između  ostalog  navodi  u  odgovoru,  kolune  su  trebale  biti  skinute  i  sanacija  obavljena  zbog 
sigurnosti sudionika u cestovnom prometu.

Bepi Petrašić:  s jedne strane spašavamo kulturu (Zonkotov paloc),  a s  druge strane se uništava 
kultura ("kolune").

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Zapisničarka: Predsjednik:
           Veni Vitaljić         Edo Bogdanović


