Z A P I S N I K
2. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 13. srpnja 2017. (četvrtak), u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 20:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonija Zanki Mardešić, Vinko Mardešić, Vicko Mardešić,
Tamara Alavanja, Antonio Rogošić, Katarina Martinis, Joško Karuza, Dalka Zanki, Mićo Sviličić,
Jurica Jončić.
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Varja Bolanča (Nautički centar Komiža d.o.o.), Slaven
Kevo (Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.), Bogoljub Mitraković (Turistička zajednica Grada Komiže),
građani.
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Gradonačelnica Grada Komiže Tonka Ivčević položila je i potpisala tekst prisege.
Edo Bogdanović: potkrala se greška prilikom pisanja dnevnog reda – nedostaje 2. točka "pitanja
vijećnika" i zadnja "razno".
Vicko Mardešić: točke 1., 2., 3., 8. i 9. su u redu, a ostale točke nebi trebale biti na dnevnom redu.
Predlažem njihovo skidanje s dnevnog reda. U materijalima nedostaju revizorska izvješća.
Tonka Ivčević: o izvješćima raspravljamo tek sada jer su bili lolakni izbori. To su izvješće za 2016.
godinu i nije nužno da o tim izvješćima raspravljaju radna tijela. Izvješća Gradsko vijeće praktički
prima na znanje i samim glasovanjem se ništa neće promijeniti.
Glasovanje o prijedlogu Vicka Mardešića: 2 Za, 9 Protiv.
Predložen je

DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.

Verifikacija Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Odluka o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže
Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova Gradskog vijeća
Grada Komiže za III. i IV. tromjesečje u 2017. godini
5. Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o.
za 2016. godinu
6. Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o.
za 2016. godinu
7. Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu Turističke zajednice Grada Komiže
za 2016. godinu
8. Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu DVD-a Komiža za 2016. godinu
9. Zaključak o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički
program za pedagošku godinu 2017./2018.
10. Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Komiža
11. Razno
Predloženi dnevni red je prihvaćen sa 9 glasova Za i 2 Suzdržana.

AD-1
Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća prihvaćen je jednoglasno (11 Za).

AD-2
Vinko Mardešić pročitao je pismo Vesne Repanić, a odnosi se na mogućnost uvođenja pokazne
karte u javnom linijskom cestovnom prijevozu putnika na relaciji Komiža – Vis i obrnuto.
Gradonačelnica je rekla kako se prvi put susreće sa ovim zahtjevom.
– Inače, prijevoz je subvencioniran, radnici dobijaju naknadu putnih troškova za na i iz posla.
Pitanje se svakako može uputiti upravi Nautičkog centra Komiža d.o.o.
Dalka Zanki: po kojem se principu točke nazivaju Zaključci? Izvješća su već prihvaćena.
Ante Jurić: ove točke možemo definirati na način da ih Gradsko vijeće prima na znanje, ali to ništa
ne mijenja na stvari.
Mićo Sviličić: Grad kao osnivač ima u tvrtkama ljude koji prihvaćaju ta izvješća. Tražim dostavu
podataka o imenima ljudi koji nas kao građane tamo zastupaju:
– Članovi Skupštine Vodovoda i odvodnje otoka Visa i Nautičkog centra Komiža
– Članovi Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje otoka Visa i Nautičkog centra Komiža
– Jeli u međuvremenu uposlen netko od njihove rodbine?
– Imena članova Turističkog vijeća koji su premjestili datum održavanja Ribarske noći.
Vicko Mardešić: što je s komunalnim redarom?
Tonka Ivčević: Grad Komiža ove godine nema komunalnog redara i neće ga uposliti.
Vinko Mardešić: Big game?
Tonka Ivčević: organizator nije odustao od organizacije Big game u Komiži. Ove godine je Big
game otkazan isključivo iz financijskih razloga.
AD-3
Antonio Rogošić: održana je sjednica Komisije za izbor i imenovanja koja je utvrdila konačan
prijedlog članova radnih tijela, a na temelju prijedloga političkih stranaka i liste grupe birača koje
imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Komiže
1. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
• Edo Bogdanović, predsjednik
• Dubravka Zanki, član
• Jurica Jončić, član
• Mićo Sviličić, član
• Antonijeta Martinis, član
2. Odbor za proračun i financije
• Antonio Rogošić, predsjednik
• Josip Mardešić, član
• Katarina Martinis, član
• Vicko Mardešić, član
• Astrid De Maria, član

3. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje
• Jurica Jončić, predsjednik
• Karmelo Janjić, član
• Ante Mardešić, član
• Mićo Sviličić, član
• Andro Zanki, član
4. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo
• Vicko Mardešić, predsjednik
• Edo Bogdanović, član
• Andrija Mladineo, član
• Pavle Zanki, član
• Joško Karuza, član
5. Odbor za kulturu, sport i tehničku kulturu
• Tamara Alavanja, predsjednik
• Jose Dario Martinis, član
• dr.sc.prof. Joško Božanić, član
• Mićo Sviličić, član
• Milan Maleš, član
6. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Komiže
• Andrija Mardešić, predsjednik
• Francis Mariani, član
• Vicko Mardešić, član
7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
• dr. Tomislav Car, predsjednik
• Martina Gabrić, član
• Rozana Karuza, član
• Vicko Mardešić, član
• Milica Kuljiš, član
8. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
• dr.sc.prof. Joško Božanić, predsjednik
• Melita Mardešić, član
• Jose Dario Martinis, član
• Mićo Sviličić, član
• Nikola Jovović, član
9. Savjetodavno tijelo za davanje mišljenja kod odlučivanja o pravima potrošača javnih
usluga (prema čl. 25. st.2. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 i 110/15)
• Vinko Mardešić
• Eni Alavanja
• Bogoljub Mitraković
• Francis Mariani
• Predstavnik Udruge potrošača

Glasovanje:
1. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost – 11 Za
2. Odbor za proračun i financije – 11 Za
3. Odbor za urbanizam i prostorno uređenje – 9 Za, 2 Protiv
4. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo – 11 Za
5. Odbor za kulturu, sport i tehničku kulturu – 11 Za
6. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Komiže – 11 Za
7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 11 Za
8. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova – 10 Za, 1 Protiv
9. Savjetodavno tijelo za davanje mišljenja kod odlučivanja
o pravima potrošača javnih usluga – 11 Za
Gradsko vijeće Grada Komiže donosi
OD LU KU
o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže
AD-4
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za) donosi
OD LU KU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito financiranje
političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova
Gradskog vijeća Grada Komiže za III. i IV. tromjesečje u 2017. godini

AD-5
Mićo Sviličić: zar tvrtka nema direktora?
Katarina Martinis: direktorica je bila sprječena, a tu je naš inženjer Slaven Kevo koji će odgovoriti
na Vaša pitanja. Direktorica može dostaviti i pismeni odgovor na Vaše nejasnoće.
Mićo Sviličić: zakon predviđa tko može zastupati tvrtku.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 2 Protiv, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvješću i Izvješću o radu
Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2016. godinu
AD-6
Mićo Sviličić: emisija "Provjereno" nije mjesto odakle se vijećnici trebaju informirati. Tražim da mi
se dostavi e-mailom sve vezano za koncesije u Mezuporat i o pitanjima o kojima se govorilo u
emisiji na temu koncesije u Mezuporat.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 2 Protiv, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvješću i Izvješću o radu
Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2016. godinu

AD-7
Mićo Sviličić: u izvješću nedostaje 9. stranica, tražim da se ista dostavi.
Također me zanima kolika su potraživanja za boravišnu pristojbu, koji je sistem naplate i sl.
Bogoljub Mitraković: pismeno ću Vas izvijestiti.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 2 Protiv, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvješću i Izvješću o radu
Turističke zajednice Grada Komiže za 2016. godinu
AD-8
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o Financijskom izvješću i Izvješću o radu
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža za 2016. godinu
AD-9
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 10 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAK LJ U ČAK
o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program
za pedagošku godinu 2017./2018.
AD-10
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (11 Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Komiža

Sjednica je završila u 20:47.
Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

