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

Održane 10. listopada 2017. godine, u galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati.

Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonijo Rogošić, Tamara Alavanja, Katarina Martinis, Vinko
Mardešić, Dalka Zanki, Jurica Jončić, Mićo Sviličić, Antonija Zanki Mardešić, Vicko Mardešić.
Izočan vijećnik: Joško Karuza (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica),  Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice),  Ante Jurić
(pročelnik).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predložen je

D N E V N I     R E D :

1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribarska luka
4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Ravno
5. Odluka o korištenju financijskih sredstava sa pozicije Proračuna Republike Hrvatske 

(63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna) u realizaciji projekta 
"Uređenje partera južnog dijela rive u Komiži – opločenje srednjeg dijela"

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže
7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
8. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.

AD-1
Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća prihvaćen je sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan.

AD-2
Antonija Zanki Mardešić: čula sam da je pukla kanalizacijska cijev u moru – jeli sanirana, ako nije
kada će biti?
Tonka Ivčević: nemam informaciju o puknuću cijevi.
Predsjednik Gradskog vijeća je predložio da se pitanje uputi Vodovodu i odvodnji otoka Visa d.o.o.

Mićo  Sviličić:  ćemu  služe  vijećnička  pitanja  ako  odgovor  dobijemo  za  tri  mjeseca.  Molim
predsjednika neka utječe na to da se odgovori dostavljaju u što kraćem roku.
- Pitanje za gradonačelnicu: koliko je ukupno utrošeno za projekt Ribarske luke, za UPU, izmjene
koje su bile, za projekt, studije, itd.?
Tonka Ivčević: dostavit ćemo pismeni odgovor.

Antonija Zanki Mardešić: na koji način se planira opločiti Riva?
Tonka Ivčević: betonom, pločama.

AD-3
Edo Bogdanović:  Odbor  za  urbanizam i  prostorno uređenje se  sastao,  te  se  predlaže  usvajanje
Odluke  o donošenju ID UPU Ribarska luka.
Tonka Ivčević: javili su nam iz Ministarstva da je plan dobio suglasnost. Stvoreni su svi preuvjeti za
usvajanje UPU-a, i za Ribarsku luku i za Ravno.



Projekt Ribarske luke predviđa sve sadržaje kao i prethodni projekt, jedino je po ovom projektu broj
vezova nešto manji.  Što se tiče Ribarske luke, ovo je naš zadnji trošak, projekt je proglašen od
državnog značaja, što je Ministarstvo mora i sada potvrdilo.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

O D L U K U
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribarska luka

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/17)

AD-4
Edo Bogdanović:  Odbor  za  urbanizam i  prostorno uređenje se  sastao,  te  se  predlaže  usvajanje
Odluke  o donošenju UPU radne zone Ravno.
Tonka Ivčević: ovaj UPU smo davno započeli. Zbog njega smo morali izraditi Izmjene i dopune
Prostornog plana jer cijela radna zona nije bila obuhvaćena PP-om. Sada smo to okončali.

Vinko Mardešić: što će biti sa onima koji tamo ilegalno borave, što je sa sudski procesima?
Tonka Ivčević:  Grad Komiža  nije  stranka u sudskom postupku i  to  nas  u daljnjim postupcima
vezano za Ravno ne opterećuje.

Mićo Sviličić: imovinsko-pravno stanje cijele zone?
Tonka Ivčević: dio zone je vlasništvo Grada Komiže, a dio je državno vlasništvo.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Ravno

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/17)

AD-5
Nakon što je gradonačelnica ukratko obrazložila predmetnu točku, Gradsko vijeće Grada Komiže,
sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

 O D L U K U
o korištenju financijskih sredstava sa pozicije Proračuna Republike Hrvatske

(63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna) u realizaciji projekta
Uređenja partera južnog dijela rive u Komiži – opločenje srednjeg dijela

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/17)

AD-6
Ante Jurić: radi se samo o promjeni odredaba o stupanju na snagu Odluke, a prema uputi Ureda
državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za), donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/17)



AD-7
Antonio Rogošić: sastala se Komisija za izbor i imenovanja. Vijećnik Vicko Mardešić predložio je
Andru Zankija za suca porotnika.
Drugih prijedloga nije bilo.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, prihvaća prijedlog i donosi

Z A K L J U Č A K
o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/17)

Sjednica je završila u 19:25.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić Edo Bogdanović


