ZAPI SN I K
3. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 5. rujna 2017. godine, u galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonija Zanki Mardešić, Antonio Rogošić, Jurica Jončić,
Tamara Alavanja, Katarina Martinis, Mićo Sviličić, Vicko Mardešić, Joško Karuza, Dalka Zanki.
Izočan vijećnik: Vinko Mardešić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik), Dinka Zanki (viši referent).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Zamjenik gradonačelnice Jerko Marinković je prisegnuo.
Predložen je
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED:

Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu
Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2017. godine
Odluka o gradskim porezima Grada Komiže
Odluka o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Grada Komiže, Revizija 1 i Plana zaštite
od požara Grada Komiže, Revizija 1 (predmetni dokumenti dostupni su na web stranici
Grada Komiže www.komiza.hr)
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-1
Nautički centar Komiža d.o.o., Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. i Turistička zajednica Grada
Komiže su dostavili pisane odgovore na vijećničko pitanje.
Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-2
Antonija Zanki Mardešić: izvor Kamenice – pod čijom je nadležnosti, zaštitom, jeli pod
koncesijom?
Tonka Ivčević: nije pod koncesijom. Projekt zaštite je napravljen, gornji izvor nije pod zaštitom,
mislim da nije ni donji. Koncesionar na plaži je također zainteresiran financijski sudjelovati u
projektu zaštite izvora.
Antonija Zanki Mardešić: koje su sve javne površine iznajmljene za potrebe snimanja filma
"Mamma mia", po kojoj cijeni i gdje će se uložiti dobivena sredstva?
Tonka Ivčević: gotovo do samog početka snimanja nismo ni znali za plan snimanja filma na našem
području. Sklopili smo Ugovor o korištenju prostora galerije Boris Mardešić, dvorane u Spomen
domu i Kulturnog centra Ivan Vitić. Prema gradskoj odluci cijena za galeriju je 100,00 kn/dan, Vitić
200,00 kn/dan, a Spomen dom 500,00 kn/dan. Izdana su koncesijska odobrenja za uvalu Barjoška.
Sutra imamo sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja gdje će biti izdana još dva koncesijska
odobrenja za Barjošku. Tu ćemo uprihoditi nešto više od 100.000,00 kn. Utrošak dobivenih sredstva
biti će planiran u Proračunu za 2018. godinu.

Mićo Sviličić: u skladu s člankom 5. Poslovnika, molim da mi se na pitanja koja sam postavio na
prošloj sjednici dostave cjeloviti odgovori. Nautički centar Komiža d.o.o. nije dostavio odgovor na
pitanje jeli u društvu zaposlen netko od rodbine članova Skupštine i Nadzornog odbora, a Turistička
zajednica nije dostavila imena članova Turističkog vijeća koji su odlučili premjestiti datum
održavanja Ribarske noći, pa molim da se to dostavi.
Mićo Sviličić: zbog strogih mjera kontrole, građani više ne mogu pristupiti na "Mlin"niti zbog
kupanja. Što je s tim?
Tonka Ivčević: ne znam odgovor na to pitanje, nemam nikakvu informaciju o nemogućnosti
pristupa plaži Mlin.
Mićo Sviličić: u Bašti je navodno, u organizaciji udruge Besa, održana radionica na srpskom jeziku.
Jeli to točno?
Tonka Ivčević: ne znam. Prema Gradu Komiži nije bilo nikakvih zahtjeva.
AD-3
Edo Bogdanović: sastao se Odbor za proračun i financije i predložio usvajanje Polugodišnjeg
izvještaja.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KOMIŽE ZA 2017. GODINU
(Polugodišnji izvještaj je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/17)
AD-4
Gradonačelnica je podnijela Izvješće o svom radu za razdoblje od 1.01.2017. do 30.06.2017.
godine.
Dalka Zanki: odlagalište Šćeće – planira li se zajedničko odlagalište s Gradom Viskom ili dvije
lokacije?
Tonka Ivčević: Županijski plan definirao je jedno odlagalište i to je Welington. Sve što radimo u
pogledu sanacije i zatvaranja odlagališta Šćeće, paralelno radi i priprema Grad Vis. Na kraju ćemo
morati naći neko dogovorno rješenje.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
(Zaključak i Izvješće objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/17)
AD-5
Edo Bogdanović: sastao se Odbor za proračun i financije i predložio usvajanje Odluke o gradskim
porezima Grada Komiže.
Tonka Ivčević: u ovoj Odluci se radi o usklađenju s Zakonom obzirom je ukinut porez na tvrtku i
definiran je porez na nekretnine. Svi iznosi su ostali isti.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) donosi
OD LU KU
O GRADSKIM POREZIMA GRADA KOMIŽE
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/17)

AD-6
Edo Bogdanović: prijedlog SDP-a i HNS-a Komiža za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije je Tonka Ivčević.
Gradsko vijeće Grada Komiže prihvaća prijedlog sa 6 glasova Za, 1 Protiv i 3 Suzdržana, te donosi
OD LU KU
o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/17)
AD-7
(vijećnik Mićo Sviličić je otišao prije glasovanja)

Nakon što su gradonačelnica i pročelnik ukratko obrazložili predmetnu točku, Gradsko vijeće Grada
Komiže jednoglasno (9 Za), donosi
OD LU KU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Grada Komiže, Revizija 1
i Plana zaštite od požara Grada Komiže, Revizija 1
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 04/17)
AD-8
Ante Jurić: na 1. konstituirajućoj sjednici dogovorena je dostava radnih materijala za sjednice
Gradskog vijeća putem e-maila, a zbog smanjenja troškova. Kako je bilo nekoliko zamolbi od
strane gradskih vijećnika da im se navedeni materijali isprintaju, potrebno je da se vijećnici
definitivno dogovore žele li materijale primati putem e-maila ili kao do sada u papirnatom obliku,
jer kombinacija jednog i drugog načina ne doprinosi smanjenju troškova, naprotiv.
Vijećnici su se složili da im se materijali dostavljaju u papirnatom obliku.
Dalka Zanki: u kakvoj je situaciji hotel Biševo?
Edo Bogdanović: proveden je drugi natječaj na koji su se javili PBZ i CO. Ozbiljno su
zainteresirani i nastavlja se s procedurom.
Tonka Ivčević: ne radi se o klasičnoj prodaji već o traženju strateškog partnera.

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

