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

Održane dana 18. veljače 2016. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 17:30 sati.

Nazočni vijećnici:  Edo Bogdanović, Toni Borčić, Jurica Jončić, Vicko Fadić, Katarina Martinis,
Karmelo  Janjić,  Tonči  Darlić,  Bogoljub  Mitraković,  Jerko  Marinković,  Bepi  Petrašić,  Tamara
Alavanja.
Ostali nazočni:  Tonka Ivčević  (gradonačelnica),  Dubravka Zanki  (zamjenica gradonačelnice),  Ante Jurić
(pročelnik), Dinka Zanki (viši referent), Goran Halilović-Pastuović (komunalni redar), građani.
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predsjednik je izvijestio nazočne da je dana 16. veljače 2016. godine zaprimljen zahtjev vjećnika
Pina Vojkovića za stavljanjem vijećničkog mandata u mirovanje, te je predložio dopunu dnevnog
reda sa dvije točke, i to Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatne komisije
(tč.3.) i Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
(tč.4.). Nakon donošenja Odluka, odredit će se pauza radi sastanka Mandatne komisije.
Nadalje,  zaprimljen  je  zahtjev  vijećnika  Gradskog  vijeća  Grada  Komiže,  a  utvrđeno  je  da  su
podnositelji zahtjeva vijećnici Tonči Darlić, Bepi Petrašić, Vicko Fadić i Toni Borčić, za sazivanjem
tematske sjednice, a vezano za sanaciju Rive. 

Predložen je

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatne komisije
4. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2015. godinu
6. Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. srpnja do 31.

prosinca 2015. godine
7. Zaključak  o  Izvješću  gradonačelnice  o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne

infrastrukture za 2015. godinu
8. Zaključak  o  Izvješću  gradonačelnice  o  izvršenju  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja

komunalne infrastrukture za 2015. godinu
9. Zaključak o Izvješću o radu komunalnog redara Grada Komiže za 2015. godinu
10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
11. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Komiže za razdoblje 2015. - 2021.

(Plan gospodarenja otpadom dostupan je na http://www.komiza.hr/vazni-akti/)
12. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu 
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
14. Razno

Vicko Fadić:  bilo  bi  dobro da imamo dokument o ostavci  vijećnika.  Jeli  datum ostavke taj  sa
dopisa? Koliko dana prije se mora podnijet zahtjev?
Ante Jurić: razlika je stavljanje mandata u mirovanje i davanje ostavke. Ovdje se radi o stavljanju
mandata u mirovanje i procedura je ispoštovana. U slučaju ostavke, istu treba podnijeti osam dana
prije, ovjeriti je u bilježnika, znači drugačija je procedura.
Vicko Fadić: u redu.

Predloženi dnevni red je prihvaćen jednoglasno (10 Za).

http://www.komiza.hr/vazni-akti/


AD-1
Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je prihvaćen jednoglasno (10 Za).

AD-2
Tonči Darlić: kakav je plan rasporeda štandova i taxi stajališta za sezonu 2016.?
Tonka Ivčević: u skladu sa planom postavljanja i drugim aktima.
Toni Borčić: na prošloj sam sjednici pitao koliki je izvorni proračun? Jesmo li uspjeli doći do te
brojke?
Edo Bogdanović, Tonka Ivčević: pa imate dokument u materijalima.
Tonka Ivčević: izvorni proračun je 4.772.344 kn. To je inače rekordni proračun, nikad veći. Moj
prvi proračun je bio 1.800.000 kn. 

Bogoljub Mitraković: hoće li biti organizirana Rota Palagruzona ove godine?
Tonka  Ivčević:  naravno.  Organizator  će  vjerojatno  kao  i  do  sada  biti  Grad  Komiža.  Splitsko-
dalmatinska županija je promijenila uvjete natječaja, pa Grad više ne može aplicirati. Mišljenja sam
da bi Turistička zajednica trebala uputiti prijavu na natječaj.

Jerko Marinković: vezano za kriterije za upis djece u Dječji vrtić "Komiža" – mišljenja sam da bi se
u aktima vrtića trebalo propisati i omogućiti upisivanje djece i tijekom godine. Imam saznanja da se
upisi  i  odobravaju  tijekom  godine,  ali  ipak  dvoje  roditelja  je  odbijeno,  pa  bih  zamolio
gradonačelnicu ako ih može primiti da se pokuša riješiti ta situacija.
Tonka Ivčević: prema mojim saznanjima, a po zahtjevu roditelja, odobrava se upis i tijekom godine.
Ne znam kakva je situacija sa ova dva slučaja, ali neka mi se roditelji jave, naravno da ću ih primiti.

Vicko Fadić: Tonči Darlić je pokrenuo inicijativu, a mi, znači ja, Bepi Petrašić i Toni Borčić smo
podržali traženje uvida u dokumentaciju vezano za sanaciju Rive i sazivanje tematske sjednice.
Edo Bogdanović: o tome ćemo raspravljati pod "razno".

Bepi Petrašić: hoće li se što ovo ljeto urediti za ribare vezano za iskrcaj i ukrcaj ribe?
Tonka Ivčević: prostor za iskrcaj i ukrcaje ribe je određen i tako će biti i dalje. Postavili smo i lanac
koji je nažalost više po podu nego podignut. Ribari se moraju dogovoriti između sebe i to poštivati i
tada više neće biti problema.
Karmelo Janjić: potrebno je ovlastiti nekoga da piše kazne.
Tonka Ivčević: takva mogućnost ne postoji jer bi bila nezakonita.
Ja svakako planiram organizirati sastanak sa ribarima radi postizanja dogovora.

AD-3
Bogoljub Mitraković: sastala se Komisija za izbor i imenovanja. Razmotreni su prijedlozi, te se
predlaže razrješenje Pina Vojkovića sa dužnosti predsjednika, a Dalke Zanki sa dužnosti članice
Mandatne komisije, dok se za predsjednika navedene komisije predlaže Jurica Jončić, a za člana
Jerko Marinković.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) prihvaća prijedlog i donosi

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatne komisije
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/16)

AD-4
Bogoljub  Mitraković:  Komisija  ujedno  predlaže  razrješenje  Pina  Vojkovića  sa  dužnosti
predsjednika Odbora za kulturu,  sport  i  tehničku kulturu,  a na to mjesto se predlaže imenovati
Tamaru Alavanja.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) prihvaća prijedlog i donosi



O  D  L  U  K  U
o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/16)

Predsjednik Gradskog vijeća je odredio pauzu kako bi se sastala Mandatna komisija.

Izvješće Mandatne komisije:
Jurica Jončić: Mandatna komisija je razmotrila zahtjev Pina Vojkovića za stavljanjem vijećničkog
mandata u mirovanje, kao i prijedlog, odnosno određivanje njegove zamjene.
Mandatna komisija prihvaća predloženo i kao zamjena dosadašnjem vijećniku određena je Tamara
Alavanja.
Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je Tamaru Alavanja na polaganje prisege, nakon čega je ista
prisegnula i potpisala tekst prisege.

AD-5
Dinka Zanki obrazložila je prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu i istaknula kako se
radi o najvećem proračunu od kada radi na tim poslovima i iznosi 10.078.000 kn. Za usporedbu,
Proračun 1994. godine iznosio je 794.000 kn.
Toni Borčić postavio je pitanje vezano za prihod od prireza. 
Dinka Zanki: Prirez ne dobijamo odvojeno već su porez i prirez prikazani zajedno.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi

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

(Godišnji izvještaj je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-6
Gradonačelnica je obrazložila svoje izvješće o radu te navela kako Grad Komiža iz svojih vlastitih
sredstava servisira sve obveze Grada kao i plaće svih kojima se plaće financiraju iz Proračuna, te da
se svi računi redovito plaćaju.
Tijekom rasprave  o  izvješću,  otvorila  se  rasprava  o  sanaciji  i  uređenju  južnog  partera  Rive  u
Komiži.  Gradonačelnica  je  objasnila  kako sanacija  nije  dovršena,  odnosno predstoji  još  treća  i
najvažnija  faza  uređenja  koja  će  biti  predmetom  javne  rasprave  obzirom  se  radi  o  uređenju
betonskog pločnika, postavljanje opreme kao što su žardinjere i koševi za smeće, ali i definiranju
izgleda svih štekata i pripadajućih im tendi.
- Znači radi se o finalnoj i najvažnijoj fazi za koju je upravo iz tog razloga od samog početka bila i
planirana javna rasprava. Riva se ne uređuje za niti jednog pojedinca, već za svih nas i za naše
goste. Kandelaberi koji su sada postavljeni su isto tako mogli biti postavljeni u trećoj fazi. Podigla
se velika internetska i facebook hajka vezano za kandelabere, govori se o devastaciji, a ništa se na
Rivi nije izgradilo. Izgled kandelabera se nekome može sviđati ili ne sviđati, to je stvar ukusa, ali
moram reći  da  mi  prilaze  ljudi  sa  pozitivnim komentarima,  a  ne  sa  negativnim.  U trećoj  fazi
uređenja sanirat će se betonski ploča i završiti spoj, odnosno poravnanje sa kamenim dijelom. I još
jednom ću ponoviti, sanacija nije dovršena, ovo što je sada na Rivi nije konačni rezultat.

Vijećnici  su  tijekom  rasprave  iznosili  svoja  stajališta  u  pogledu  sanacije,  te  se  iskristalizirao
zaključak kojeg je vijećnik Toni Borčić posebno i naglasio, a to je da problem nije u građevinskoj
sanaciji, već u rasvjeti tj. kandelaberima.
Gradonačelnica  je  rekla  kako se  kandelaberi  mogu  maknuti  s  Rive  i  izmjestiti  na  neku  drugu
lokaciju, ali da bi ipak prije takvih zahtjeva i zahvata trebalo vidjeti finalni proizvod i izgled cijelog
obuhvata, obzirom da kandelaberi još niti ne svijetle.



Toni Borčić: postoji li konsenzus s Gradom Visom vezano za deponij?
Tonka Ivčević: to je davno definirano i nalazi se i u Županijskom prostornom planu.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi

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

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/16)

(Pauza 5 minuta)

AD-7
Gradonačelnica je obrazložila predmetno izvješće.
Vijećnik Marinković je rekako kako je potrebno dodati "pranje kontejnera u ljetnom periodu – po
potrebi".
Tonka  Ivčević:  u  redu,  ali  ovo  je  izvješće.  To  treba  navesti  prilikom izrade  novog  prijedloga
Programa.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o Izvješću Gradonačelnice o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-8
Nakon što je gradonačelnica obrazložila predmetno Izvješće, Gradsko vijeće sa 8 glasova Za i 3
Suzdržana, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o Izvješću Gradonačelnice o izvršenju

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-9
Komunalni redar ukratko je obrazložio Izvješće za 2015. godinu.
Vicko Fadić: razmišlja li se o uniformiranju komunalnog redara, obzirom je to bilo jako aktualno u
jednom razdoblju?
Tonka Ivčević: ja sam definitivno za to, da komunalni redar bude prepoznatljiv, ali obzirom se radi
o radnom mjestu na određeno vrijeme, a još uvijek nismo u situaciji da to bude na neodređeno
vrijeme,  smatram da to  nije racionalno,  predstavlja i  trošak,  a ne možemo predvidjeti  da ćemo
uvijek imati istu osobu za komunalnog redara. Trenutni komunalni redar sutra može otići, naći neki
drugi posao, on sada radi na pola radnog vremena i Ugovor mu istiće 31. ožujka. Za sezonu je
predviđeno puno radno vrijeme, naravno nakon provedenog natječaja. Hoće li on biti komunalni
redar u sezoni ili netko drugi to neznamo. Uglavnom, svi potrebni podaci o komunalnom redaru se
nalaze na internetskoj stranici Grada Komiže, kao i na oglasnoj ploči.

Toni Borčić: uvijek smo uz Ugovor o korištenju javne površine dobijali i skicu. To je zadnjih godina
nestalo.
Tonka Ivčević: donijeli smo Plan sa određenim mjerama. Gosp. Tonko Zanki je inače izrađivao te
skice.  Mišljenja  sam da  bi  komunalni  redar  to  mogao  izraditi  kako  bi  skica  bila  sastavni  dio
ugovora.



Goran Halilović-Pastuović: nije problem izraditi skice, problem je što na samoj površini ne postoji
oznaka štekata, pa se stolovi pomiću izvan gabarita, stolovi se dodaju bez dozvole i stvara se nered.
Mišljenja sam kako je potrebno izraditi novu Odluku o komunalnom redu. Neke stvari svakako
treba napraviti prije sezone.

Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za), donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o Izvješću o radu komunalnog redara Grada Komiže za 2015. godinu

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-10
Pročelnik je obrazložio predmetnu točku.
Vicko Fadić: koliko dugo ova tvrtka već obavlja djelatnost?
Tonka Ivčević: imali smo ugovor s Z.O. Lasto. U jednom trenutku smo dobili usmenu uputu od
HEP-a kako dotični ne može obavljati poslove održavanja javne rasvjete jer je u sukobu interesa.
Ovom natječaju prethodio je još jedan natječaj na koji se nitko nije javio. Na ovaj drugi se jedina
javila tvrtka Znam d.o.o. iz Solina. 
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za) donosi

O  D  L  U  K  U
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", 01/2016)

AD-11
Pročelnik je ukratko obrazložio predmetnu točku.
Tonči Darlić: zimi plaćamo isti iznos za uslugu odvoza smeća kao i ljeti, a zimi se rijeđe odvozi
otpad.
Tonka Ivčević: radi se o preraspodjeli radnog vremena, jer se ljeti otpad odvozi i nekoliko puta
dnevno.  Plan je  rađen u suradnji  s  Nautičkim centrom Komiža  d.o.o.  Grad Vis  je  suglasan  sa
centralnim deponijem. 
Vicko Fadić: ima li smisla smanjivati usluge kada se već hvalite povećanjem izvornog proračuna?
Tonka Ivčević: otpad se i sada skuplja pet puta tjedno, a dogovor je bio tri puta tjedno.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

O  D  L  U  K  U
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Komiže za razdoblje 2015.-2021. godine

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-12
Nakon što je gradonačelnica obrazložila predmetnu točku, vijećnik Fadić je pitao koliko je LAG
Škoji do sada uspio povući sredstava i koliko je od toga došlo u Grad Komižu?
Tonka Ivčević: uputit ćemo upit LAG-u jer u ovom trenutku nemam tu informaciju.

Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za), donosi

O  D  L  U  K  U
o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)



(Vijećnik Bogoljub Mitraković je izašao)

AD-13
Pročelnik je obrazložio predmetnu točku. 
- Opći akti se dostavljaju Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije na nadzor i prema
njihovoj uputi u predmetnoj je odluci potrebno dodati "restorani i barovi" kao što je vidljivo iz
materijala.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

O  D  L  U  K  U
o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/2016)

AD-14
Bepi Petrašić: Ribarska luka?
Tonka  Ivčević:  projekt  je  predan  Državnoj  lučkoj  upravi.  Mi  smo  kao  Grad  napravili  sve.
Odgovoreno je da se takav projekt ne može financirati iz sredstava Europske unije. I komiški HSS
je pokrenuo inicijativu za sagledavanje mogućnosti financiranja projekta. Županijska lučka uprava
je iskazala interes za financiranje. Kako je Vlada RH projekt proglasila projektom od državnog
interesa, potrebno je sagledati mogućnosti Županijske lučke uprave i kakve će biti odluke Vlade.
Bepi Petrašić: POS?
Tonka Ivčević: Napravili smo parcelacijski elaborat. Potrebno je imati prometnicu da bi se mogla
graditi zgrada. Imamo tri prometnice i sve je provedeno u katastru. Zemljišnik je proveo dvije, a
jednu nije i to sada traje već godinu dana.
Izgradnja na otoku je puno skuplja nego na kopnu. Razgovarala sam sa svim bivšim ministrima na
tu temu i tražila mogućnost da se država uključi radi razlike u cijeni. Ujedno postoji i mogućnost
uključivanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tonka Ivčević: dobila sam zamolbe vezano za Goulash Disko festival (6.09.-11.09.2016.) i za Dan
planinara (9. i 10.04.2016.) koji traže određivanje prostora za organizirano kampiranje. Planinari,
predviđa se da će ih biti  oko 500, traže površinu u Podšpilju oko škole i  zadružnog doma. Za
Goulash festival  se  traži  površina u bivšoj  vojarni Rogači,  a  predviđa se da će posjetitelja biti
između 500 i 1000.
Grad Komiža može za određene događaje i manifestacije odobriti i odrediti prostor za kampiranje
na zamljištu koje je gradsko, uz uvjet da sudionici o svom trošku osiguraju higijenske, sanitarne i
druge tehničke uvjete za kampiranje.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Komiže podržava određivanje prostora na navedenim
lokacijama za kampiranje, uz uvjet da se Grad Komiža maksimalno zaštiti i odredi potrebne
uvjete koje podnositelji zahtjeva moraju ispoštovati.

Tonka  Ivčević:  vezano  za  zahtjev  za  sazivanjem  tematske  sjednice  na  temu  uređenja  Rive,
predlažem da se organizira Javna tribina. 
Vijećnici su se složili s prijedlogom, te je određeno da se Javna tribina organizira u roku od 15 dana.

Sjednica je završila u 20:20 sati.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić        Edo Bogdanović


