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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
br. 33/01, 60/01, 129/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 29. i 79. Statuta 
Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže" br. 6/09 ,6/10, 2/13, 4/13), Gradsko vijeće Grada 
Komiže na 14. sjednici, održanoj 13. travnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Komiže od 2015. do 2020. godine

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Komiže daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta Strateškog 
razvojnog programa Grada Komiže od 2015. do 2020. godine.

Članak 2.
Strateškim razvojnim programom Grada  Komiže  do  2020.  godine  utvrđuju  se  razvojni  ciljevi 
usmjereni  prema  društveno-gospodarskom  razvoju  Grada  Komiže.  Ciljevi  koje  treba  ostvariti 
Strateškim razvojnim programom prije svega su:

– utvrđivanje  lokalnih  potreba  te  povezivanje  s  regionalnim  i  državnim  prioritetima  te 
Europskom  strategijom  za  pametan,  održiv  i  uključiv  rast,  a  što  će  pružiti  osnovu  za 
strateško  planiranje  i  izradu  razvojnih  programa  svih  partnera  u  kojima  su  zastupljene 
interesne skupine,

– stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju 
povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,

– stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,

– stvaranje  podloge  za  razvoj  koordinirane,  sustavne  i  strateški  usmjerene  suradnje  na 
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,

– stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim 
resursima te zaštitu okoliša.

Članak 3.
Za izradu Strateškog razvojnog programa osniva se Odbor za identifikaciju razvojnih strateških 
projekata Grada Komiže kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Komiže.
Odbor ima pet članova koje imenuje Gradsko vijeće.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Komiže za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili 
radnih tijela zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.
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Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Komiže da utvrdi prijedlog Strateškog razvojnog programa za 
javnu raspravu, a po njegovom dovršetku i konačni prijedlog  koji će uputiti Gradskom vijeću na 
donošenje.

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Komiže.

Članak 6.
Sredstva  za  izradu  Strateškog  razvojnog  programa  osigurat  će  se  u  Izmjenama  i  dopunama 
Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/13
Urbroj: 2190/02-01-15-01 Predsjednik:
Komiža, 13. travnja 2015.          Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GARDSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14), te članaka 29. i 43. 
Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže" br. 6/09, 6/10, 2/13, 4/13), Gradsko vijeće 
Grada Komiže na 14. sjednici, održanoj 13. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Komiže

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se osnivanje, sastav, način i postupak izbora članova, djelokrug rada, način 
financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta rada te druga pitanja od značaja 
za rad i djelovanje Savjeta mladih Grada Komiže (u daljnjem tekstu – Savjet  mladih).  Riječi i 
pojmovi u rodnom značenju koriste se neutralno i jednako se odnose na muški i ženski spol.

Članak 2.
Savjet  mladih savjetodavno je tijelo Grada Komiže sa ciljem uključivanja mladih u javni život 
Grada Komiže te odlučivanje o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.
 Mladi u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Komiže koje 
imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA 
                 ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.
Savjet  mladih  Grada  Komiže  ima  5  (pet)  članova  uključujući  predsjednika  i  zamjenika 
predsjednika. Članovi Savjeta mladih biraju se na tri godine.

Članak 4.
Gradsko vijeće grada Komiže pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika 
javnim pozivom za isticanje kandidatura koji će se objaviti na stranicama Grada (www.komiza.hr) i 
na  oglasnoj  ploči  Grada.  Kandidature  za  članove Savjeta  mladih  mogu  isticati  udruge  koje  su 
sukladno  statutu  ili  ciljno  opredijeljene  za  rad  s  mladima,  studentski  zborovi,  učenička  vijeća, 
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija te neformalne skupine mladih. 
Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih, mora imati najmanje 10 članova. Predlagatelji su 
dužni predložiti i zamjenika za svakog navedenog kandidata.

Članak 5.
Prijedlozi kandidata podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 
grada Komiže (u daljnjem tekstu - Komisija) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na 
službenim stranicama Grada i oglasnoj ploči. Kandidatura mora sadržavati:
-naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
-podaci o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja te prebivalište)
-obrazloženje kandidature.
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Članak 6.
Nakon zaprimanja kandidatura Komisija obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u 
roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te  
popis  važećih  kandidata  dostavlja  Gradskom  vijeću.  Izvješće  se  objavljuje  i  na  službenim 
stranicama Grada.

Gradsko  vijeće  na  prvoj  sjednici  nakon  objave  liste  kandidata  raspravlja  izvješće  o  provjeri 
formalnih  uvjeta  Komisija  te  tajnim  glasovanjem  bira  članove  i  zamjenike  Savjeta  mladih. 
Glasovanje  se  obavlja  na  listićima  ovjerenim pečatom Gradskog vijeća  na  kojem su  kandidati 
poredani  abecednim  redom  prezimena,  zaokruživanjem  rednog  broja  ispred  imena  kandidata. 
Važeći je onaj listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred najviše 5 kandidata. Za članove 
savjeta  mladih izabrani  su kandidati  od rednog broja  1 do rednog broja 5 na rang-listi  najviše 
dobivenih glasova. U slučaju da 5. i sljedeći kandidat ostvare isti broj glasova, izbor među tim 
kandidatima se ponavlja na istoj sjednici.

Rezultat izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih objavljuju se na službenim stranicama 
Grada Komiže te na oglasnoj ploči.

III. KONSTITUIRANJE I MANDAT SAVJETA MLADIH

Članak 7.
Savjet  mladih  mora  se  konstituirati  u  roku  od  30  dana  od  dana  objave  rezultata  izbora.  Prvu 
sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati  predsjednik Gradskog vijeća.  Savjet  mladih smatra  se 
konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju svi članovi Savjeta mladih 
većinom glasova svih članova.
 Obavijest o konstituiranju objavit će se na službenim stranicama Grada.
Ako se Savjet mladih ne konstituira u roku 30 dana od objave rezultata izbora, Gradsko vijeće 
objavit će novi javni poziv.

Članak 8.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na mandat od 3 (tri) godine. Mandat zamjenika 
člana vezan je za mandat člana Savjeta mladih.
Gradsko vijeće razriješit  će  člana Savjeta  mladih ako neopravdano izostane sa 50% sjednica u 
godini dana.
Ako se broj članova spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak 
dodatnog izbora za onoliko članova koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka 
mandata  primjenjujući  odredbe  ove  odluke.  Članovima  Savjeta  mladih  izabranima  postupkom 
dodatnog izbora mandat traje do isteka mandata članova izabranih redovnim postupkom.

Članak 9.
Gradsko  vijeće  raspustit  će  Savjet   mladih  ako  Savjet  mladih  ne  održi  sjednicu  dulje  od  šest 
mjeseci.
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IV. NAČIN I DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- Raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih te o 
pitanjima iz djelokruga gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

- U suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od 
značaja  za  mlade,  donošenje  programa  i  drugih  akata  od  značenja  za  unaprjeđivanje 
položaja mladih na području Grada Komiže te način rješavanja navedenih pitanja.

- Putem svojih predstavnika sudjeluje  u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđenje položaja mladih na 
području Grada Komiže davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka.

- Sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana 
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima  o potrebama i problemima mladih, a po potrebi 
predlaže i donošenje programa za otklanjanje problema i poboljšanje položaja mladih.

- Potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava 
s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

- Predlaže  i  daje  na  odobravanje  Gradskom  vijeću  samoupravni  program  rada  popraćen 
financijskim planom i planom programa rada.

- Po potrebi poziva na sjednice savjeta mladih predstavnike tijela Grada Komiže.
- Potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija 

mladih  i  za  mlade,  te  sudjeluje  programu  prioriteta  natječaja  i  određivanja  kriterija 
financiranja organizacija mladih i za mlade

- Obavlja i druge savjetodavne poslove za mlade.

Članak 11.
Savjet mladih održava redovite sjednice a najmanje jednom u tri mjeseca, po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih 
dužan je sazvati sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih. 

Savjet mladih odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta 
mladih  ako  ovom  Odlukom  nije  drugačije  određeno.  Ako  je  član  Savjeta  mladih  spriječen 
sudjelovati na sjednici zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prva i obveze člana Savjeta 
mladih.

Član  Savjeta  mladih  koji  je  osobno  zainteresiran  za  donošenje  odluke  o  nekom pitanju  može 
sudjelovati na raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja

Smatra se da je član Savjeta mladih osobno zainteresiran  za donošenje odluka o nekom pitanju ako 
se odluka odnosi na projekt u kojem on osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima 
udio u vlasništvu, ili je član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.
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Članak 12.
Savjet mladih donosi poslovnik o svome radu većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 
Poslovnikom se pobliže uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa odredbama Zakona o savjetu 
mladih i ovom Odlukom.

Članak 13.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih:

-saziva i vodi sjednice Savjeta mladih

-predstavlja Savjet mladih pri Gradu Komiži

-obavlja druge poslove u skladu s ovom Odlukom i poslovnikom

Ako  predsjednik  Savjeta  mladih  ne  obavlja  svoju  funkciju  u  skladu  s  poslovnikom  i  ovom 
Odlukom, Savjet mladih može natpolovičnom većinom pokrenuti postupak njegova razrješenja i 
biranja novog predsjednika.

Gradsko vijeće sukladno Poslovniku Savjeta mladih može također dati inicijativu u pisanom obliku 
o pokretanju postupka za izbor novog predsjednika ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora 
novog predsjednika.

Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu. Program rada mora sadržavati:

-sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

-konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

-suradnju s tijelima Grada Komiže u politici za mlade

Program rada donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih te se podnosi na odobravanje 
Gradskom vijeću Grada Komiže najkasnije do 30. rujna tekuće godine,  za sljedeću kalendarsku 
godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu te ga daje na znanje gradonačelniku Grada Komiže koji ga objavljuje na web 
stranicama Grada.

V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 15.
Grad Komiža osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih,  kao i prostor za održavanje 
sjednica Savjeta mladih. 
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se iz proračuna Grada Komiže a na temelju 
programa Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad. Članovi Savjeta mladih imaju pravo 
na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednicu Savjeta mladih ili drugih putnih troškova 
vezanih za rad u Savjetu mladih.    06



VI. ODNOS SAVJETA MLADIH SA GRADSKIM VIJEĆEM I 
                  IZVRŠNIM TIJELIMA GRADA

Članak 16.
Gradsko vijeće Grada Komiže dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice te 
zapisnike održanih sjednica u istom roku kao i članovima Gradskog vijeća, te na drugi prikladan 
način informira Savjet mladih o svojim aktivnostima.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi a najmanje svaka tri mjeseca održava sastanak sa Savjetom 
mladih na koji po potrebi može pozvati i druge članove Gradskog vijeća te stručnjake iz pojedinih  
područja vezanih za rad s mladima. Inicijativu za sastanak može dati i Savjet mladih.
Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije 
na prvoj idućoj sjednici od dana dostave zahtjeva pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije 
sedam dana prije sjednice.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Savjeta mladih dužan je odazvati se pozivu da sudjeluje 
na sjednici Gradskog vijeća, uz pravo sudjelovanja u raspravi ali bez prava glasa te dostaviti svaki 
podatak iz svog djelokruga koji zatraži Gradsko vijeće

Članak 17.
Gradonačelnik  grada  Komiže  prema potrebi  a  najmanje  svaka  tri  mjeseca  održava  sastanak sa 
Savjetom  mladih  na  kojem  raspravljaju  o  pitanjima  od  interesa  za  mlade  te  o  suradnji 
Gradonačelnika i Savjeta mladih.
Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima 
koje su od važnosti i interesa za mlade.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Komiže 
("Službeni glasnik Grada Komiže" br. 10/09).

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/14               Predsjednik
Urbroj: 2190/02-01-15-01        Edo Bogdanović
Komiža, 13. travnja 2015. 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 29. i 79. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže" br. 6/09, 6/10,  
2/13 i  4/13),  Gradsko vijeće  Grada  Komiže  na 14.  sjednici  održanoj  13.  travnja 2015.  godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K

o Izvješću o provedbi

Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/15
Urbroj: 2190/02-01-15-01
Komiža, 13. travnja 2015. godine

    Predsjednik:
Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("NN", br. 94/13) i članka    45. i  
80. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 6/10, 2/13 i 4/13), Gradonačelnica  
Grada Komiže podnosi

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA  2014. GODINU

1.   UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Grad Komižu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. rujna 
2010.godine i objavljen u «Službenom glasniku Grada Komiže» br.07/2010, a u skladu je sa Zakonom o 
otpadu  i  predstavlja  strateški  dokument  o  gospodarenju  otpadom  na  području  Grada  Komiže,  koji  je  
sukladno novoj zakonskoj regulativi i potrebi usklađenja sa Županijskim planom potrebno revidirati .
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom, država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje 
otpada, županije i gradovi odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasani 
otpad  i  spaljivanje,  a  gradovi  i  općine  odgovorni  su  za  gospodarenje  komunalnim otpadom i 
građevinskim otpadom.

Mjere gospodarenja otpadom Grada Komiže proizašle su iz zakonske regulative.

Vrijeme potrebno za razvoj sustava gospodarenja otpadom temelji se na dva osnovna elementa:

VIII. Razvoj potrebne  infrastrukture za prikupljanje otpada i definiranje  načina prikupljana 
otpada

IX. Edukacija javnosti i popularizacija selektivnog odlaganja otpada.

 

2.   GRAD KOMIŽA

Na području Grada Komiže prema zadnjem popisu živi približno 1509 stanovnika sa okolnim naseljima: 
Borovik,  Žena  Glava,  Podhumlje,  Podšpilje,  Duboka,  Oključina,  Biševo,  Sveti  Andrija. Na području 
Grada Komiže tijekom 2014. godine nije izgrađen adekvatni objekt za zbrinjavanje i selektivno 
prikupljanje otpada (reciklažno dvorište), no nova zakonska regulativa obvezuje jedinice lokalne 
samouprave  provedbu  navedenih  obveza  na  kvalitetan  i  postojan  način  u  skladu  s  načelima 
održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

3.   POSTUPCI I MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA  
      KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano sakupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvu na područje Grada Komiže i 
okolnih pripadajućih sela vrši tvrtka Nautički centar Komiža d.o.o .  Tako sakupljeni komunalni 
otpad odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom "Ščeće", a korisnici usluga odlažu ga na mikro 
lokacije (sabirnih mjesta)  na kojima su raspodijeljeni kontejneri po litrama od 240,700 i 1110 litara.



Unutar Grada Komiže nalazi se 20-ak punktova (sabirnih mjesta za odlaganje otpada). Od toga je 
izgrađeno 5 zelenih otoka. Na okolnim selima unutar područja Grada Komiže  nalazi se 14 manjih 
mikrolokacija na kojima su smješteni kontejneri  za komunalni otpad. Sa otoka Biševa otpad se 
skuplja sa tri glavne uvale i to Mezuporat, Salbunara i Porat. 

Odvoz se obavlja dva puta tjedno u predsezoni i posezoni, dok se u tijeku "visoke sezone" skuplja  
tri puta tjedno, dok se u Gradu Komižia sakuplja 14 puta tjedno, po potrebi i učestalije.

Nautički centar Komiža ima sklopljen ugovor sa privatnim obrtnikom "Gruje", za odvoz otpada sa 
otoka Biševo, za što je izdvojeno ukupno 55.200,00 kn (+ PDV). Grad Komiža sukladno postojećoj 
kvalifikaciji otoka Visa kao otoka I kategorije potražuje od Fonda sredstva za sufinaciranje.

Tijekom 2014.godine prikupljeno je ukupno 3814 m3 otpada što ukupno u tonama iznosi 1525,60 t.  
Od toga je biorazgradivog otpada ukupno 976,60 t.

U 2014.godini prikupljeno je ukupno 153 kontejnera od 1100 L kartonske ambalaže i papira, što 
ukupno iznosi otprilike cca 6120 kg.

Grad  Komiža  ne  posjeduje  analizu  sastava  miješanog  komunalnog  otpada,  koji  se  odlaže  na 
odlagalištu  "Ščeće".

Grad Komiža kontinuirano ulaže sredstva u povećanje broja spremnika za selektivno prikupljanje 
otpada  sukladno  postojećoj  infrastrukturi.  Na  otoku  Visu  ne  postoji  adekvatna  građevina  za 
sortiranje otpada, kao ni reciklažna dvorišta. Veliki je problem sortiranje određenih vrsta otpada, te 
je  organizacijski  i  operativno  otežan  (osim papira,  i  kartonske  ambalaže,  plastične  ambalaže  i 
otpadnih ulja).

Početkom sezone i u samoj sezoni Nautički centar Komiža d.o.o. obvezno provodi kontinuirano 
čišćenje okolnih naselja i plaža.

Stalno se provodi edukacija stanovništva, pokreće inicijativa za nabavku kompostera i planiranje 
daljnje ugradnje podzemni kontejnera.

Na području Grada Komiže selektivno se prikuplja papir i kartonska ambalaža, čije je sakupljanje 
počelo krajem 2012. godine u suradnji sa komunalnom tvrtkom "Gradina" iz Visa, koja dalje plasira 
papir tvrtki Unija papir u Splitu. S obzirom na broj stanovnika, Grad Komiža dužan je osigurati 
jedno reciklažno dvorište. Davatelj usluge podnio je prijedlog i primjedbu na PPU Grada Komiže u 
kojem se navodi potreba postaviti na  području Grada Komiže jedno reciklažno dvorište, ne više 
udaljeno od 3 km od središta grada, te mora imati svu potrebnu infrastrukturu.

Grad  Komiža  stalno  radi  na  provedbi  mjera  edukacije  i  provođenju  mjera  za  nabavku  nove 
komunalne opreme i mogućnosti iznalaženja novih lokacija za postavljanje i ugradnja podzemni 
kontejnera.

Nautički centar Komiža d.o.o. ne vodi točnu evidenciju selektivnog odlaganja otpada , zbrinjavanje se vrši 
kroz  raspodjelu kontejnera od 700 L, 1100 L, 120 L i 240 L.
Davatelj usluge podržava sve ekološke i bilo kakve druge aktivnosti vezano za akcije čišćenja okoliša i plaža  
unutar područja Grada Komiže.
Nautički centar Komiža d.o.o uredno vodi očevidnike i redovito prati tijek nastanka i količinu prikupljenog 
otpada, te podnosi izvješće dva puta godišnje Agenciji za zaštitu okoliša, te uredno i na vrijeme ispunjava sve
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upite vezane za gospodarenja otpadom. Davatelj  usluge u suradnji sa ovlaštenim društvom Zeleni servis 
d.o.o. iz Splita  sustavno radi na educiranju  i praćenju svih zakonskih obveza društva te osigurava potrebnu 
stručnu pomoć i mišljenja za obradu svih administrativnih pitanja na području upravljanja otpadom.

Nadležna tijela RH trebaju donijeti  brojne podzakonske akte kojima se regulira materija gospodarenja i  
uporabe otpada a među prvim aktima kojima se definiraju operativni preduvjeti  za obavljanje navedenih  
djelatnosti je Pravilnik o gospodarenju otpadom  ("NN" 23/14) koji je stupio na snagu u  veljači 2014 godine.

3.   MJERE ZA UPRAVLJANJE, NADZOR I SANCIJU ODLAGALIŠTA OTPADA  
      «ŠČEĆE» I DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Neusklađeno odlagalište otpada "Ščeće" nalazi  se na udaljenosti  približno 3 km od samog centra Grada 
Komiže. Površina na kojoj se odlaže otpad iznosi oko 0,5 ha, okoliš je uglavnom šuma i  makija.  Ishođena je  
lokacijska dozvola 15 ožujka 2013. godine. Sa tvrtkom «ECONIA» d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba, dana 
10.  prosinca  2013.  godine  sklopljen  je  ugovor  o  izradi  Glavnog i  Izvedbenog projekta  s  troškovnikom 
izvođenja radova na sanaciji i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Ščeće". U postupku je ishođenje  
građevinske  dozvole.  Odlukom Fonda za  zaštitu  okoliša  i  energetsku učinkovitost  od 14.  travnja  2014.  
godine povećano je učešće u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta  na  90% .
Davatelj usluge – upravitelj odlagališta obavlja zakonom propisane aktivnosti  u smislu provođenja DDD 
mjera  (sklopljen  ugovor  sa  tvrtkom  CIAN  d.o.o.),  konstantno  održava  odlagalište  i  vrši  povremenu 
površinsku  sanaciju  -  zatrpavanje  inertnim  zemljanim  materijalom  (ravnanje,  zatrpavanje  i  nabijanje),  
košenje protiv požarnog pojasa, sanacija pristupnih putova i provodi redoviti nadzor nad mjerama zaštite od 
požara.
Na području Grada Komiže nema evidentiranih većih divljih odlagališta.
Građani su informirani o čišćenju svojeg otpada sa privatnih površina, te u svakom trenutku davatelj usluge 
izlazi u susret pri odvozu sakupljenog i deponiranog otpada iz vrtova i javnih površina.
 

4.   ZAKLJUČAK
   
 
Najveća pozornost posvećuje se ekološkoj svijesti građana o problemima odlaganja otpada.
Jedinice  lokalne  samouprave  moraju  u  potpunosti  zadovoljiti  velike  kriterije  o  postupanju  sa  otpadom, 
kontroli i zbrinjavanju otpada. 
Potpuno gospodarenje otpadom na području Grada Komiže i Grada Visa leži u izgradnji RC za gospodarenje  
otpadom "Lečevica", što predstavlja osnovni problem cjelovitog sustava.  

Klasa: 022-01/15-01/01
Urbroj: 2190/02-02-15-01 Gradonačelnica:
Komiža, 23. ožujka 2015.       Tonka Ivčević, dipl.oec.
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Na temelju članka 29. i 79. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 
6/10, 2/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Komiže na 14. sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K

o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Dječjeg vrtića "Komiža" za 2014. godinu 

1. Prihvaća se Financijski izvještaj i Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Komiža" za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/16
Urbroj: 2190/02-01-15-01
Komiža, 13. travnja 2015. 

    Predsjednik:
Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 29. i 79. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 
6/10, 2/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Komiže na 14. sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K

o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Gradske knjižnice "Ranko Marinković" za 2014. godinu 

1. Prihvaća se Financijski izvještaj i Izvješće o radu Gradske knjižnice "Ranko Marinković"
za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/17
Urbroj: 2190/02-01-15-01
Komiža, 13. travnja 2015. 

   Predsjednik:
Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 29. i 79. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 
6/10, 2/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Komiže na 14. sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K

o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Centra za pomoć i njegu Komiža za 2014. godinu 

1. Prihvaća se Financijski izvještaj i Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Komiža za 2014. 
godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 021-05/15-03/18
Urbroj: 2190/02-01-15-01
Komiža, 13. travnja 2015. 

   Predsjednik:
Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 29. i 79. Statuta Grada Komiže ("Službeni glasnik Grada Komiže", br. 6/09, 
6/10, 2/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Komiže na 14. sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine, 
donosi

Z A K L J U Č A K

o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Turističke zajednice Grada Komiže za 2014. godinu 

1. Prihvaća se Financijski izvještaj  i Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Komiže za 
2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Komiže“

Klasa: 021-05/15-03/19
Urbroj: 2190/02-01-15-01
Komiža, 13. travnja 2015. 

   Predsjednik:
Edo Bogdanović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADSKO VIJEĆE
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Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst), te članka 
45.  i  80.  Statuta  Grada  Komiže („Službeni  glasnik Grada Komiže“  br.  6/09,  6/10,  2/13,  4/13), 
Gradonačelnica Grada Komiže donosi

Z A K L J U Č A K
O SPONZORSTVU HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA "HUM"

1. Prihvaća  se  zamolba  Hrvatskog  planinarskog  društva  "Hum"  iz  Visa  te  se  odobrava 
financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna za aktivnosti osposobljavanja pripadnika Gorske 
službe spašavanja; predavanja i vježbe iz pružanja prve pomoći i evakuacije unesrećenih 
osoba sa specifičnih i teško pristupačnih terena, koje će se održati na otoku Visu od 17. do 
19. travnja 2015. godine.

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da odobreni iznos iz točke 1. ovog Zaključka uplati na 
žiro račun Hrvatskog planinarskog društva "Hum" otvorenog u Splitskoj banci d.d. broj: 
2330003-1100383481 s pozicije Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu "sponzorstva i 
pokroviteljstva".

3. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 022-05/15-03/07
Urbroj: 2190/02-02-15-01
Komiža, 14. travnja 2015. 

         Gradonačelnica:
   Tonka Ivčević, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADONAČELNIK
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Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst), te članka 
45.  i  80.  Statuta  Grada  Komiže  ("Službeni  glasnik Grada Komiže" br.  6/09,  6/10,  2/13,  4/13), 
Gradonačelnica Grada Komiže donosi

Z A K L J U Č A K

O SPONZORSTVU XXIX. GENERACIJE MATURANATA

SREDNJE ŠKOLE "ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO"

1. Prihvaća  se  zamolba  XXIX.  generacije  maturanata  Srednje  škole  "Antun  Matijašević 
Karamaneo" Vis, te se odobrava financijska pomoć u iznosu od 500,00 kuna Maturalnom 
odboru za realizaciju maturalne zabave odnosno maturalnog plesa.

2. Zadužuje se jedinstveni upravni odjel da odobreni iznos iz točke 1. ovog Zaključka uplati na 
žiro račun škole  HR4924020063102345102, s pozicije Proračuna Grada Komiže za 2015. 
godinu "sponzorstva i pokroviteljstva".

3. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Komiže".

Klasa: 022-05/15-03/08
Urbroj: 2190/02-02-15-01
Komiža, 14. travnja 2015. 

Gradonačelnica:
      Tonka Ivčević, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KOMIŽA
GRADONAČELNIK
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