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

Održane 5. travnja 2017., u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.

Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Tamara Alavanja, Bepi Petrašić, Karmelo Janjić, Vicko Fadić,
Jurica Jončić, Katarina Martinis, Jerko Marinković.
Izočni vijećnici: Toni Borčić (neopravdano), Branka Ramić (opravdano).
Ostali nazočni:  Tonka Ivčević  (gradonačelnica),  Dubravka Zanki  (zamjenica gradonačelnice),  Ante Jurić
(pročelnik), Vedrana Franić (Micro projekt d.o.o. Split).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predsjednik Gradskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije točke:
• tč.  10.  - Odluka o davanju suglasnosti  za provedbu ulaganja na području grada Komiže

unutar  mjere  07  "Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim  područjima"  iz  Programa
ruralnog  razvoja  Republike  Hrvatske  za  razdoblje  2014-2020  "Uređenje  društvenih
prostorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža"

• tč.  11.  -  Odluka o davanju suglasnosti  za provedbu ulaganja na području grada Komiže
unutar  mjere  07  "Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim  područjima"  iz  Programa
ruralnog  razvoja  Republike  Hrvatske  za  razdoblje  2014-2020  "Terra  marique  –
interpretacijski centar Ekomuzeja Komiža".

Predložen je

D N E V N I     R E D :
1. Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
4. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu
5. II.  Izmjene  i  dopune  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  na

području Grada Komiže u 2017. godini
6. Odluka o zaštiti i spašavanju na području Grada Komiže
7. Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Grada Komiže za razdoblje od 2015. do

2020. godine (Strateški razvojni program objavljen je na internetskoj stranici Grada Komiže
www.komiza.hr)

8. Odluka o usvajanju inicijative za pokretanje projekta "Geopark – Viški arhipelag"
9. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Komiže unutar mjere

07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 "Uređenje društvenih prostorija Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Komiža"

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Komiže unutar mjere
07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike  Hrvatske  za  razdoblje  2014-2020  "Terra  marique  –  interpretacijski  centar
Ekomuzeja Komiža"

12. Razno

Predloženi denvni red je jednoglasno (8 Za) prihvaćen.

http://www.komiza.hr/


AD-1
Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže prihvaćen je sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan.

AD-2
Jerko Marinković: kakva je situacija sa vodom?
Tonka  Ivčević:  jučer  je  održana  Skupština  Vodovoda  i  odvodnje  otoka  Visa  d.o.o.  gdje  smo
raspravljali o trenutno za nas najvažnijem pitanju, a to je problematika vodoopskrbe za predstojeću
sezonu obzirom na sušno razdoblje. Smatramo da redukcije sigurno neće biti, osim u slučaju nekih
nepredvidivih situacija. Ono što moramo poduzeti su mjere štednje koje će se vjerojatno provesti na
način da na lukobranu neće biti isporuke vode na nautičare, odnosno isporuka bi bila omogućena
dva sata dnevno. U planu je ugradnja desalinizatora, ali nije realno očekivati da će to biti na ovu
sezonu.

Vicko Fadić: u slučaju potrebe, postoji li mogućnost vodonosca i koliki je to trošak?
Tonka Ivčević: to je vrlo izvedivo. Tu situaciju smo imali 2006. godine. Tada su nam cjelokupni
trošak  podmirili  Ministarstvo  mora  i  Ministarastvo  obrane.  Kakva  bi  sada  situacija  bila  sa
odobrenjem troškova, ne znam.

Jerko  Marinković:  jeli  prostor  u  Jurkovici  dan  u  zakup  i  jeli  moguće  tamo osigurati  nekoliko
parkirnih mjesta?
Tonka Ivčević: od silnog entuzijazma prošle sezone, cijelu zimu nitko nije došao radi Jurkovice.
Mišljenja sam da je sada već kasno ići u tu proceduru, a želja nam je to rješiti na kvalitetan način.

Edo Bogdanović: već duže vrijeme imamo problem dostave pošte na području grada Komiže. Pošta
se dijeli svaki drugi dan,  jedan dan jedan dio Komiže, drugi dan drugi.  Uvedeno je i dostavno
područje Biševo. Poštar sutra ide na Biševo i u Komiži sutra nema dostave pošte. To je nedopustivo.
U Visu su tri poštara, u Komiži jedan. Molim da se pošti dostavi dopis.

Jurica Jončić: jeli osigurana rezervna pumpa za vodu?
Tonka Ivčević: imamo novu pumpu, a jedna je i bila u skladištu. Iza ljeta će se rekonstruirat crpna
stanica kod Komune, tada će se započeti i s projektom proširenja ceste, pa bi se ta dva projekta
provodila zajedno.

Karmeno Janjić: Ribarska luka?
Tonka Ivčević: u ponedjeljak je održan sastanak u Lučkoj upravi Split, nazočni smo bili ja i Tonči
Božanić. Dogovoreno je da će Lučka uprava Split financirati geotehničke istražne radove kako bi se
istražila kvaliteta kamena.

AD-3
Katarina Martinis: Odbor za proračun i financije se sastao i predlaže se prihvaćanje predmetnih
Izmjena i dopuna.
Tonka  Ivčević:  Izmjene  i  dopune  Proračuna  radimo  zbog  jedne  izmjene.  Od  Ministarstva
regionalnog  razvoja  smo  dobili  400.000,00  kn  za  projekt  treće  faze  uređenja  Rive.  Procjena
troškova je 1.000.00,00 kn, ali Zakon o javnoj nabavi omogućava sklapanje okvirnog sporazuma,
odnosno provođenje postupka za cijeli projekt, a ukoliko dobijemo još sredstava, sklopili bi ugovor
s istim izvođačem.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 gasova Za i 2 Suzdržana, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Komiže za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

(II. Izmjene i dopune objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)



AD-4
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu

(II. Izmjene i dopune objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-5
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(II. Izmjene i dopune objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-6
Pročelnik je ukratko obrazložio predmetnu Odluku.
Tonka Ivčević: Grad je sklopio Ugovor s DVD-om Komiža u iznosu od 40.000,00 kn radi uređenja
najzapuštenijih putova. Tako si uređeni: stari Ilirski put, put od Gospe od Planice do Žena Glave,
put Manjareme. Ovu akciju planiramo do kraja mjeseca napraviti i na otoku Biševu.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

O D L U K U
o zaštiti i spašavanju na području Grada Komiže

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-7
Tonka Ivčević: aplicirali smo za sredstva EU i dobili ih. Bez ovakvog programa, nije moguće u
buduće aplicirati za sredstva Europske unije. 
Vedrana Franić, predstavnica izrađivača obrazložila je vijećnicima prijedlog Strateškog razvojnog
programa Grada Komiže za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Ukoliko nešto nije obuhvaćeno programom, odnosno ako se u budućnosti pojavi neki projekt koji
nije obuhvaćen ovim programom, moguće je izraditi Izmjene i dopune.

Vicko Fadić: zašto se ne ide na produženje Rive? To sam već predlagao.
Tonka Ivčević: zato jer to nije moguće po Prostornom planu, a Vaš prijedlog su tada konzervatori
odbili.
Vicko Fadić: smatram da bi bilo dobro geografski zaštititi područje za uzgoj limuna.
Tonka Ivčević: to treba ispitati jer u ovom trenutku ne znam što sve može dobiti europsku zaštitu.
Ali ukoliko je moguće, nije problem i to uvesti u program.

Nakon prezentacije programa i rasprave, Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

O D L U K U
o usvajanju Strateškog razvojnog programa Grada Komiže 

za razdoblje od 2015. do 2020. godine
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)



AD-8
Tonka Ivčević: prof.dr. Joško Božanik pokrenuo je ideju o zaštiti. Geoparkovi idu pod automatsku
zaštitu UNESCO-a. U Republici Hrvatskoj postoji jedan geopark i to u Papuku kojeg smo obišli. U
geoparku  nema  ograničenja,  a  potiče  zaštitu  prirodne  baštine.  Ministarstvo  zaštite  okoliša  i
energetike nam je dalo podršku. Najstarije stijene u RH nalaze se na području Kamenica, a bogati
smo i geomorfološkim spomenicima.
U ovaj projekt smo htjeli uključiti i Grad Vis, oni jesu zainteresirani, nemaju toliko lokaliteta kao
Komiža,  a  htjeli  bi  se  uključiti  tijekom  postupka  kada  budu  imali  više  informacija.  Za  sada
valoriziramo samo područje grada Komiže. Nositelj projekta bio bi Nautički centar Komiža d.o.o., a
voditelj prof.dr.sc. Joško Božanić.

Vicko Fadić: što značu UNESCO-va zaštita za nas?
Tonka Ivčević: morali bi zaposliti dvoje ljudi. Plaćali bi godišnju članarinu koja nije velika, negdje
oko tisuću eura. Dobijamo vrijednost područja, postajemo atraktivniji, uglavnom smatram da je ovo
dobar i vrijedan projekt za naše područje. Geoparkovi posvećuju jako puno pažnje djeci i to je jedna
od obveza.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

O D L U K U
o usvajanju Inicijative za pokretanje projekta

"Geopark – Viški arhipelag"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-9
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

P R A V I L N I K
o provedbi postupaka jednostavne nabave

(Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-10
Gradonačelnica je obrazložila predmetnu točku i rekla kako uz ovaj prijedlog Odluke mora biti i
prilog koji nije ispunjen jer projekt još nije gotov pa se nezna iznos. 
- Stoga Vas molim ako možete donijeti ovu Odluku bez iznosa jer u protivnom DVD Komiža neće
moći aplicirati za ova sredstva.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Komiže

unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

"Uređenje društvenih prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)



AD-11
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Komiže

unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

"Terra marigue – interpretacijski centar Ekomuzeja Komiža"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/17)

AD-12
Tonka Ivčević: želim se zahvaliti svim vijećnicima na suradnji. Mislim da je ovo zadnje Gradsko
vijeće u ovom mandatu, iako, nikad se ne zna.

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Zapisničarka:     Predsjednik:
Veni Vitaljić Edo Bogdanović


