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

Održane 5. rujna 2018. godine (srijeda), u Galeriji Boris Mardešić, s početkom u 19:00 sati.

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

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda:
– Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave i

imenovanju predstavnika Grada Komiže za komunikaciju i dostavu podataka

Predložen je 
D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijćenika
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
4. Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30.

lipnja 2018. godine
- Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Podhumlje-sjever
(grafički dio UPU-a dostupan je na www.komiza.hr) 

6. Pravilnik  o uvjetima,  kriterijima  i  postupku dodjele  stipendija  učenicima i  studentima s
područja Grada Komiže

7. Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući Komiža – pročišćeni tekst
8. Odluka o davanju suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta Centra za pomoć u kući Komiža

- Statut Centra za pomoć u kući Komiža
9. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave i

imenovanju predstavnika Grada Komiže za komunikaciju i dostavu podataka
10. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.

AD-1
Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća je prihvaćen sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan.

AD-2
Antonija Zanki Mardešić: moje pitanje se odnosi na postupanje s dopisima koja su naslovljena na
Gradsko vijeće.
Tonka  Ivčević:  svi  dopisi  naslovljeni  na  Gradsko  vijeće  se  dostavljaju  predsjedniku  Gradskog
vijeća, a po njima se postupa prema nadležnosti. Nisu svi dopisi adresirani na Gradsko vijeće i u
nadležnosti Gradskog vijeća.

Mićo Sviličić: mislim da nije korektno ako je nešto naslovljeno na Gradsko vijeće da vijećnici ništa
ne znaju o tome. Također  bi istaknuo problem parkinga u mjestu.
Tonka  Ivčević:  kao  što  sam  i  rekla  svi  dopisi  naslovljeni  na  Gradsko  vijeće  se  dostavljaju
predsjedniku Gradskog vijeća, a rješavaju se prema nadležnosti. Slažem se da u mjestu nedostaje
mjesta za parkiranje. Zbog toga smo žrtvovali prostor u "Rogačima". Prema PP-u parkiralište je
planirano u tzv. "limunjaku", a to nije gradski prostor i radi se o velikoj investiciji.
Mićo Sviličić: nisam zadovoljan odgovorom.

http://www.komiza.hr/


Mićo Sviličić: svjedočili smo srbijanskoj propagandi u hodniku zgrade Grada Komiže. 
Što propaganda agresora radi u hodniku Gradske uprave?
Tonka Ivčević: ja to nisam primjetila ni vidjela.

Antonija Zanki Mardešić: komunalni red na Rivi? Ne poštuje se Pravilnik.
Tonka Ivčević: jedan jedini štekat nije u utvrđenim gabaritima i nema sklopljen ugovor. Za panoe je
dozvoljeno na budu uz štekat i istina je da ih vlasnici odmiču. Upozoreni su više puta, neke sam i
sama osobno pomicala. Što se tiče tzv. "podmornice" – apsolutno nije u skladu s Pravilnikom.
Antonija  Zanki  Mardešić:  hoće li  se  onima koji  ne poštuju Pravilnik i  sljedeće  sezone dati  na
korištenje javna površina?
Tonka Ivčević: napravljena je geodetska izmjera i štekati su u gabaritima, osim jednog. Što se tiče
panoa  –  možda  nismo  bili  dovoljno  glasni,  a  javna  površina  će  se  davati  na  korištenje  uz
upozorenja. Većih kršenja nema.
Antonija  Zanki  Mardešić:  mišljenja  sam da oni  koji  ne postupaju u skladu s Pravilnikom nebi
trebali dobiti na korištenje javnu površinu.
Tonka Ivčević: nema smisla da se ljudima ne dodjeli površina zbog panoa.

Joško Karuza: zabrana prometovanja rivom – odnosi li se to i na električna vozila?
Tonka Ivčević: ne, regulirano je odlukom o komunalnom redu.

AD-3
Antonio  Rogošić:  Odbor  za  proračun  i  financije  se  sastao  i  predložio  usvajanje  Polugodišnjeg
izvještaja.
Gradonačelnica je obrazložila predmetni izvještaj.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2018. godinu
(Poslugodišnji izvještaj objavljen je u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-4
Gradonačelnica je podnijela izvješće o svom radu za razdoblje od 1.01.2018. do 30.06.2018. godine
Dalka Zanki: kanalizacija na muliću na Šporko žalo nije riješena.
Tonka Ivčević: to će se sada riješiti prilikom radova na trgu.
Mićo Sviličić: zgrada Kulturnog centra Vitić je obnovljena i radovi na krovu nisu izvedeni kako
treba. Što je sa jamstvom?
Tonka Ivčević:  za taj  posao nije potpisano jamstvo, a problem na zgradi se dogodio nakon pet
godina. U to vrijeme se nisu potpisivala jamstva.
Mićo Sviličić: stečajni postupak Modre špilje – što je s tim?
Tonka Ivčević: sve ide po planu, radi se novi stečajni plan koji bi se trebao usvojiti do kraja ove
godine.
Mićo Sviličić: koliko je već društvo u stečaju?
Edo Bogdanović: od rujna 2014. godine.

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

Z A K L J U Č A K
o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)



AD-5
Sastao se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje koji Gradskom vijeću predlaže usvajanje UPU-a
naselja Podhumlje-sjever.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Podhumlje-sjever
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-6
Gradonačelnica je obrazložila prijedlog Pravilnika.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima

s područja Grada Komiže
(Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-7
Nakon  što  je  pročelnik  ukratko  obrazložio  prijedlog  Odluke,  Gradsko  vijeće  Grada  Komiže
jednoglasno (10 Za) donosi

O D L U K U
o osnivanju Centra za pomoć u kući Komiža 

(pročišćeni tekst)
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-8
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na pročišćeni tekst

Statuta "Centra za pomoć u kući Komiža"
(Odluka i Statut su objavljeni u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-9
Tonka Ivčević: potpisan je Sporazum sa Županijom o provedbi postupka zajedničke javne nabave
vatrogasnog vozila za DVD Komiža. Prema članku 4. Gradsko vijeće je u obvezi dati suglasnost na
Sporazum  i  imenovati  predstavnika  Grada  Komiže  odgovornog  za  prosljeđivanje  potrebnih
podataka. Predlažem da to bude Veni Vitaljić koja ima certifikat za javnu nabavu.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za) donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi postupka zajedničke javne nabave

i imenovanju predstavnika Grada Komiže za komunikaciju i dostavu podataka
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 07/18)

AD-10
Dalka Zanki: potrebno je ukloniti stare olupine auta sa javnih površina.

Sjednica je završila u 20:05 sati.

Zapisničarka: Predsjednik:
Veni Vitaljić Edo Bogdanović


