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

Održane 16. srpnja 2018. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati.

Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Tamara Alavanja, Vicko Mardešić, Katarina Martinis, Dalka
Zanki, Antonio Rogošić, Mićo Sviličić, Jurica Jončić.
Izočni vijećnici:  Antonija Zanki Mardešić  (opravdano),  Joško Karuza  (neopravdano),  Vinko Mardešić
(neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), AnteJurić (pročelnik).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).

Predložen je
D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
4. II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
5. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2018. godinu
6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže u 2018. godini
7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.

godini
8. 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. "Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Komiža"

9. 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.  "Rekonstrukcija  i  opremanje  (uređenje)
društvenih prostorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Komiža"

10. Program izgradnje i razvoja radne zone Ravno
11. Razno

Dnevni red je jednoglasno (8 Za) prihvaćen.

AD-1
Mićo Sviličić: vezano za točku 6. - prilažem svoje izlaganje u pismenoj formi tako da bude sastavni
dio zapisnika.
Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća je prihvaćen jednoglasno (8 Za).

AD-2
Dalka  Zanki:  pitanje  komunalnog  redara  nije  riješeno.  Imamo  velikih  problema  na  javnim
površinama. Kako rješavati te probleme?
Tonka Ivčević: prijavom Jedinstvenom upravnom odjelu. Razgovorom i upozorenjima rješavamo
sporne situacije.

Mićo Sviličić: već smo 20 godina izloženi kampiranju, što znači veliki broj bespravnih turista na
području Kamenica. Do kada se namjerava riješiti takav vid nelegalnog turizma? Hoće li u sezoni
2019. godine egzistirati ilegalni kamp na Kamenicama?
Tonka  Ivčević:  mi  imamo  mogućnost  prijave  policiji  i  državnom  inspektoratu.  Ne  mogu  sa
sigurnošću reći da ga u sezoni 2019. neće biti. Drugih mogućnosti nemamo, obzirom se nelegalni
kamp nalazi na privatnom vlasništvu, a vlasnici nisu zainteresirani za dogovor oko eventualnog
rješenja tog problema.



Mićo Sviličić: nisam zadovoljan odgovorom jer se ne zna što će biti iduće godine.
Tonka  Ivčević:  za  zonu  Neptun  -  Kamenice  potrebno  je  donijeti  Urbanistički  plan  uređenja
ugostiteljsko turističke zone Neptun – Kamenice te Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Komiže. Odluke o tome se mogu očekivati do kraja ove ili početkom iduće godine.

Mićo Sviličić: hoće li nas dočekati Šćeće i u sezoni 2019. godine?
Tonka Ivčević: pravomoćna dozvola za Šćeće je ishođena prije otprilike mjesec dana. Uputili smo
dopis prema Fondu. Potreban je i dogovor s Gradom Visom da se projekt finalizira. U tijeku je i
postupak izvlaštenja, neke nagodbe su potpisane i isplaćene. Grad Komiža je osigurao potrebna
sredstva  i  90%  sredstava  za  izvlaštenja  ćemo  dobiti  od  Fonda.  Ići  će  se  u  smjeru  potpunog
zatvaranja, stoga se i nadam takvom krajnjem ishodu.

AD-3
Gradonačelnica  je  obrazložila  predmetne  izmjene  istaknuvši  kako  su  svi  prijavljeni  projekti
odobreni i  da je u prvih šest  mjeseci porezni prihod povećan za iznos cjelogodišnjeg poreznog
prihoda prošle godine.

Antonio Rogošić: Odbor za proračun i financije se sastao i predlaže usvajanje II. Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu

(II. Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-4
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

II. Izmjene i dopune
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu

(II. Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-5
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi

Izmjene i dopune
Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2018. godinu

(Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-6
Mićo Sviličić: koliki su bili troškovi za Trio Gušt?
Tonka Ivčević: 23.000,00 kn bruto.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova i 1 Suzdržan, donosi

II. Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2018. godinu

(II. Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)



AD-7
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

(Izmjene i dopune su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-8
Tonka Ivčević: ovaj natječaj će biti otvoren od 2.08. do 14.09.2018. i bit ćemo spremni. Suglasnost
Gradskog vijeća je obvezni dokument. Radi o potpunoj rekonstrukciji vrtića – prizemlje i prvi kat, a
sve kako bi se stvorili uvjeti za cjelodnevnim boravkom za što u Komiži ima interesa.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova za i 1 Suzdržan, 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. "Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Komiža"

(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-9
Tonka Ivčević: radi se o istom natječaju za koji se priprema DVD Komiža. Nisu stigli pripremiti
prilog do danas, ali mislim da ih trebamo podržati.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, 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.

"Rekonstrukcija i opremanje (uređenje) društvenih prostorija
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža""

(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

AD-10
Edo Bogdanović:  sastao  se Odbor za  gospodarski  razvoj  i  poduzetništvo  koji  predlaže  usvanje
prijedloga.
Tonka Ivčević: planiramo izraditi projektnu dokumentaciju za tri projekta.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

P R O G R A M
izgradnje i razvoja radne zone "Ravno"

(Program je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže br. 06/18)

Sjednica je završila u 19:50.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić Edo Bogdanović


