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

Održane 27. kolovoza 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:30 sati.

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

Predložen je
D N E V N I     R E D :

1. Verifikacija Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu
4. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine
5. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže
6. Odluka o načinu raspolaganja određenim prostorima u vlasništvu Grada Komiže
7. Odluka o utvrđivanju kriterija za izračun početnih iznosa zakupnine poslovnih prostora

u vlasništvu Grada Komiže
8. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (8 Za) prihvaćen.

AD-1
Tonči Darlić: prilikom rasprave o prijedlogu za kupoprodaju nekretnine (Zonkotov paloc), rekao 
sam da se ne slažem s kupnjom te nekretnine i da smatram da je glupo što Grad ide u taj postupak.  
Obzirom to nije navedeno u Zapisniku, molim da se to ispravi, odnosno upiše.

Gradsko vijeće  Grada  Komiže,  sa  6 glasova Za i  2  Suzdržana,  prihvaća  Zapisnik  16.  sjednice 
Gradskog vijeća Grada Komiže.

AD-2
Jerko Marinković: čujemo o povezivanju Lastova sa kopnom hidroavionima. 
Radi li se što na tome da se i mi povežemo na takav način s kopnom?
Tonka Ivčević: za područje Komiže je napravljena studija o meteouvjetima koja je pokazala da su u 
Komiži nepovoljni meteouvjeti, stoga taj projekt izgradnje hidropristaništa u Komiži nije moguće 
realizirati.  Hidropristanište je predviđeno postaviti  na području Grada Visa, koji  ide u postupak 
izmjena i dopuna Prostornog plana.
Jerko Marinković: Tko je radio studiju?
Tonka Ivčević: investitor.

Bepi Petrašić: radi li se što po pitanju ribarnice?
Tonka Ivčević: radi se i javni poziv je oglašen na oglasnoj ploči Grada.

Jerko Marinković: strategija razvoja?
Tonka Ivčević: projek je kandidiran po "Mjeri 7" (sredstva EU). Još uvijek nije donesena odluka o 
financiranju.



AD-3
Katarina  Martinis:  Odbor  za  proračun i  financije  nije  imao većih  primjedbi,  stoga  se  predlaže 
prihvaćanje ovog izvještaja.
Gradonačelnica je obrazložila predmetni polugodišnji izvještaj.

Tonči Darlić: rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 588.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci je 
utrošeno 208.000,00 kn. Iz kojeg razloga?
Tonka  Ivčević:  dugotrajno  bolovanje  pročelnika  i  u  Centru  za  pomoć  i  njegu  je  sada  manje 
zaposlenih.

Tonči Darlić: Albatros ima u Proračunu Grada Komiže 12.000,00 kn. Što ta udruga radi na području 
Komiže?
Tonka Ivčević: promociju.
Tonči Darlić: jeli to portal "Moj otok Vis"?
Tonka Ivčević: da.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

P O L U G O D I Š N J I    I Z V J E Š T A J
o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu

(Polugodišnji izvještaj je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/15)

AD-4
Gradonačelnica je podnijela izvješće o svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 
godine.
Jerko Marinković: na tržnici – priključci za vodu, struju, pristup za invalide, vrata?
Tonka Ivčević: priključak za struju nije postavljen jer tržnica radi samo kroz jutro. To u izvješću 
treba ispraviti. Što se tiče vrata, u mehaniku je naručeno sređivanje vrata i postavljanje rukohvata,  
ali evo, do sada nisu stigli to obaviti, ali hoće. Vezano za pristup za invalide, još se nismo usuglasili  
oko mjesta gdje bi se postavila rampa, ali rješit će se uskoro.

Edo Bogdanović: koja tvrtka obavlja poslove oko javne rasvjete?
Tonka Ivčević: bilo je puno problema oko javne rasvjete. Na objavljeni natječaj se nitko nije javio i  
pronašli smo firmu iz Solina koja je sredila sve što nije bilo u redu. U Komiži dolaze praktički 
svakih sedam dana.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
(Zaključak i Izvješće je objavljeno u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/15)



AD-5
Tonka Ivčević: trebalo se uskladiti s novim Zakonom. Nisu nam svi poslovni prostori pokriveni 
ugovorima. Prvenstveno mislim na političke stranke koje koriste prostore u zgradi vrtića. Zakon je 
rekao da zakup ne može biti za nula kuna, a i u našoj dosadašnjoj odluci nije bio reguliran postupak 
davanja poslovnih prostora u zakup. U ovoj odluci je sve jasno određeno.

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

O  D  L  U  K  U
o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Komiže

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/15)

AD-6
Tonka Ivčević: molim Vas da iznesete svoje prijedloge ukoliko ih imate.
Edo Bogdanović: iznose navedene u članku 5. treba povećati, u prostorima su sada drugačiji, bolji  
uvjeti, ima i grijanje i hlađenje.
Nakon rasprave, vijećnici su se usuglasili da se Galerija "Boris Mardešić" daje u zakup po danu 
korištenju za 100,00 kn, Kulturni centar "Ivan Vitić" za 200,00 kn, kino dvorana za 500,00 kn, a 
ostali prostori u vlasništvu Grada Komiže za 200,00 kn.

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

O  D  L  U  K  U
o načinu raspolaganja određenim prostorima u vlasništvu Grada Komiže

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/15)

AD-7
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o utvrđivanju kriterija za izračun početnih iznosa zakupnine poslovnih prostora

u vlasništvu Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/15)

Sjednica je završila u 20:20.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić         Edo Bogdanović


