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

Održane dana 13. lipnja 2016., u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:30 sati.

Nazočni vijećnici:  Edo Bogdanović, Jerko Marinković, Katarina Martinis, Jurica Jončić, Tamara
Alavanja, Bepi Petrašić, Branka Ramić.
Izočni vijećnici:  Vico Fadić  (neopravdano),  Tonči Darlić  (neopravdano),  Karmelo Janjić  (neopravdano),
Toni Borčić (opravdano).
Ostali nazočni:  Tonka Ivčević  (gradonačelnica),  Dubravka Zanki  (zamjenica gradonačelnice),  Ante Jurić
(pročelnik),  Dinka  Zanki  (viši  referent),  Josip  Mardešić  (Nautički  centar  Komiža  d.o.o.),  Mari  Greget
(Turistička zajednica Grada Komiže), Ana Žitko (Dječji vrtić Komiža).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent)

Predložen je

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Izvješće Mandatne komisije
4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
5. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu
6. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
7. Odluka o uređenju prometa na području Grada Komiže
8. Nautički centar Komiža d.o.o. 

Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2015. godinu
9. Turistička zajednica Grada Komiže

Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2015. godinu
10. Dobrovoljno vatrogasno društvo Komiža

Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2015. godinu
11. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Komiža
12. Odluka o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtički i jaslički program

ped.god. 2016./2017.
13. Prijedlog o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića Komiža
14. Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta ssmještenog u k.o. Komiža
15. Razno                      

Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 6 glasova Za.

AD-1
Zapisnik 22. sjednice je prihvaćen sa 6 glasova Za.

AD-2
Tamara Alavanja: uklonjena je tabla sa pseće plaže i ljudi tjeraju pse sa plaže. Postoji li mogućnost
da se tabla ponovno postavi?
Tonka Ivčević: naravno.



Bepi Petrašić: mišljenja sam da nije primjereno da na ulazu u Komižu budu neograđeni kontejneri.
Tonka Ivčević: potrebno je vidjeti čije je zemljište i ukoliko nam vlasnik da suglasnost, kontejnere
ćemo ograditi.

Bepi Petrašić: jutros je bila kiša i sva voda se slijeva na Rivu. Jeli moguće postavljanje rešetaka? 
To bi bilo svakako potrebno zbog problema koji postoji.
Tonka Ivčević: slažem se i obećajem sagledati problem i pristupiti njegovu rješavanju. 
To je problem koji i struka treba razmotriti.

Jerko Marinković:  hoće  li  gradonačelnica  pokrenuti  inicijativu za uvođenje katamaranske  linije
Komiža-Split-Komiža?
Tonka Ivčević: koncesionar neće tražiti dodatna sredstva za prometovanje kroz Milnu, potpisao je
takav dokument. Liniju možemo tražiti, ali sam sigurna da je nećemo dobiti.
Jerko Marinković, Edo Bogdanović: treba se i nas čuti, jer i nama treba linija.

Bepi Petrašić: koji su uvjeti za ostvariti pravo na naknadu za rođenje djeteta?
Veni  Vitaljić:  glavni  uvjet  je  da  oba roditelja  imaju  prijavljeno prebivalište  na području  Grada
Komiže najmanje jednu godinu. Gradsko vijeće je izmijenilo Odluku u lipnju 2015. godine.

Bepi Petrašić: Grad je dužan izdvajati za vatrogastvo 5%.
Tonka Ivčević: 5% od izvornog proračuna. Grad Komiža izdvaja za vatrogasce i više od 5%. 

AD-3
Predsjednik  Mandatne  komisije  Jurica  Jončić  je  podnio  izvješće  Mandatne  komisije.  Vijećnik
Bogoljub Mitraković je stavio svoj mandat u mirovanje. Za zamjenicu je određena Branka Ramić.
Nakon  izvješća  Mandatne  komisije,  predsjednik  Gradskog  vijeća  pozvao  je  Branku  Ramić  na
polaganje prisege. Branka Ramić je prisegnula.

AD-4
Katarina Martinis: Odbor za proračun i financije se sastao i predlaže se prihvaćanje predmetnih
Izmjena i dopuna.
Gradonačelnica je podnijela amandman u pismenom obliku i isti je sastavni dio ovog Zapisnika.
Nakon što su gradonačelnica i viša referentica za proračun i financije obrazložile predmetnu točku,
Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže i projekcije za 2017. i 2018. godinu prihvaćene su sa 6
glasova Za i 1 Suzdržan.
Gradsko vijeće Grada Komiže donosi

I Z M J E N E    I    D O P U N E 
Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
(Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-5
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

I Z M J E N E    I    D O P U N E
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2016. godinu

(Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)



AD-6
Predlaže  se  razrješenje  Bogoljuba  Mitrakovića  dužnosti  predsjednika  Komisije  za  izbor  i
imenovanja i imenovanje Branke Ramić na to mjesto.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (7 Za) prihvaća prijedlog i donosi

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-7
Tonka Ivčević:  predlaže se donošenje nove odluke zbog potrebe zatvaranja Rive tijekom cijele
godine, a sve u dogovoru s policijom. Regulirali smo postojeće stanje na terenu. Ne uvodi se ništa
novo u smislu određivanja novih jednosmjernih ulica i slično. Odluka je bila na javnoj raspravi i
zaprimili smo prijedloge i primjedbe građana.
Što se tiče stupića u Ulici hrvatskih mučenika, sa policijom je dogovoreno njihovo premještanje
poviše agencije Alternatura jer se svi motori i skuteri nalaze u zabranjenoj zoni, a premještanjem
stupića bi se postojeće stanje legaliziralo.
Edo Bogdanović: u tom slučaju će se stvoriti veliki problemi u prometu, svi kamioni i auta će ulaziti
do stupića kao što rade i sada i na tom potezu će se stvarati velika gužva. Mislim da to nije dobro
rješenje.
Jerko Marinković: članak 14? 
Tonka  Ivčević:  radi  se  o  prakirališnom  prostoru  za  mopede  agencija,  a  ne  za  domicilno
stanovništvo.
Edo Bogdanović: članak 14. - potrebno je odrediti broj parking mjesta za osobe s invaliditetom.
Tonka  Ivčević:  nakon  donošenja,  odluka  se  šalje  na  suglasnost  MUP-u,  a  nakon  dobivene
suglasnosti će se sa policijom pristupiti označavanju vertikalne i horizontalne signalizacije.
Vijeće  za  komunalnu  prevenciju  je  predložilo  pet  amandmana  na  prijedlog Odluke o  uređenju
prometa na području Grada Komiže koji su sastavni dio ovog Zapisnika.
Gradsko vijeće glasovalo je pojedinačno o predloženim amandmanima:

• Amandman 1. je prihvaćen jednoglasno (7 Za)
• Amandman 2. - gradonačelnica je predložila drugačiji amandman sa čime se Gradsko vijeće

složilo, te je prihvaćen sa 6 glasova Za i 1 Suzdržan:
Preklopni stup se postavlja u Ulici Hrvatskih mučenika između Spomen doma i poslovnog
prostora obitelji Zanki koji će biti spušten radi opskrbe:
- od 04:00 do 08:00 sati u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna;
- od 06:00 do 08:00 sati u razdoblju od 1. svibnja do 31. svibnja te od 16. rujna do 31.
listopada;
- od 06:00 do 09:00 sati u razdoblju od 1. studenog do 30. travnja.

• Amandman 3. je prihvaćen jednoglasno (7 Za);
• Amandman 4. je prihvaćen jednoglasno (7 Za);
• Amandman 5. je prihvaćen jednoglasno (7 Za). 

Gradsko vijeće Grada komiže, sa 6 glasova Za i 1 Protiv, donosi

O  D  L  U  K  U
o uređenju prometa na području Grada Komiže

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)



AD-8
Edo Bogdanović: Izvješće je kvalitetno napravljeno. Koliki je iznos subvencije Županije za prijevoz
učenika?
Josip Mardešić: u 2015. godini je subvencija smanjena za cca 15% zbog PDV-a. Neznam točan
iznos subvencije – cca 130.000,00 kn godišnje.
Tonka Ivčević: upućujem pohvalu za 23% povećanja prihoda, zapošljavanja i provođenje projekata
u suradnji s Gradom Komiža. Sada u sezoni, u Nautičkom centru imamo 60 zaposlenih.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o financijskom izvješću i izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. Za 2015. godinu

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-9
Tonka Ivčević:  imam nekoliko primjedbi – nikada nisam dobila zahtjev Turističke zajednice za
povećanjem sredstava koja se izdvajaju iz Proračuna Grada Komiže, a Turistička zajednica je dužna
Gradu pozamašan iznos, odnosno cca 400.000,00 kn.
Turistička  zajednica nije  preuzela  financiranje  većeg dijela  manifestacija  jer  su Grad Komiža  i
Nautički centar Komiža izdvajali sredstva za manifestacije. Za manifestaciju Big Game – sredstva
su dobivena iz državnog proračuna. Turistička zajednica nije financiranja manifestacije iz svojih
sredstava, to nije točan podatak.
Izvješće  mora  baratati  činjenicama  i  financijskim  pokazateljima,  a  ne  nečijim  mišljenjima  i
stavovima.

• Kapitalne donacije u iznosu od 151.168 kn – na što se to odnosi?
Mari Greget: što se tiče dugovanja prema Gradu – to je jedan začarani krug. Neznam o čemu se radi
kod kapitalnih donacija. 
Neke stvari sam ispravljala u izvještaju, a vjerojatno sam greškom poslala onaj neispravljeni.
Tonka Ivčević: molim da ubuduće knjigovođa bude nazočan na sjednici. Mišljenja sam kako je ovo
izvješće neprofesionalno izrađeno.
Bepi Petrašić. Predlažem da se točka skine s dnevnog reda i za sljedeći put pripremi kako treba i da
bude nazočan knjigovođa. 
Gradsko vijeće se složilo s prijedlogom koji je prihvaćen jednoglasno (7 Za).
Točka je skinuta s dnevnog reda.

AD-10
Tonka Ivčević: prezadovoljna sam radom DVD-a Komiža i suradnjom s Gradom. Podržavamo jedni
druge na razne načine, imamo odličnu suradnju i sve pohvale DVD-u.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (7 Za) donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o financijskom izvješću i izvješću o radu DVD-a Komiža za 2015. godinu
 (Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-11
Nakon što je ravnateljica Ana Žitko obrazložla predmetnu točku, Gradsko vijeće Grada Komiže
jednoglasno (7 Za) donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o davanju suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Komiža 
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)



AD-12
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (7 Za) donosi

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

za pedagošku godinu 2016./2017.
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-13
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (7 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. 04/16)

AD-14
Pročelnik Ante Jurić obrazložio je potrebu donošenja zaključka, a po zahtjevu Darka Mladinea iz
Žena Glave.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (7 Za) donosi

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K
o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u k.o. Komiža 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/16)

AD-15
Katarina Martinis opet je upozorila na problem oko termina kada žitelji mogu vaditi krv.
Gradonačelnica je rekla kako će se Grad Komiža pismeno obratiti gđi Tomić.

Sjednica je završila u 21:30 sati.

Zapisničarka:     Predsjednik:
Veni Vitaljić Edo Bogdanović


