ZAPI SN I K
20. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održana 23. rujna 2019. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonio Rogošić, Mićo Sviličić, Antonija Zanki Mardešić,
Vicko Mardešić, Josip Mardešić, Katarina Martinis, Jurica Jončić.
Izočni vijećnici: Tamara Alavanja (opravdano), Vinko Mardešić (neopravdano), Joško Karuza
(neopravdano).

Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Ante Jurić (pročelnik).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Predložen je
DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnice Grada Komiže za realizaciju javne nabave
radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića Komiža
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te
načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama na području grada
Komiže
6. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno (8 Za) prihvaćen.
AD-1
Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća je prihvaćen sa 6 glasova Za i 2 Suzdržana.
AD-2
Antonija Zanki Mardešić: pitanje se odnosi na rekonstrukciju Školske ulice i postavljanju rampe za
invalide. Nedavno je objavljen članak majke djeteta koje je u invalidskim kolicima.
Radi li se projekt, jeli potreban i tko ga radi ako se radi?
Tonka Ivčević: po ovom pitanju je nadležna Županija kao osnivač škole. Još 2013. godine je
naručen projekt te je od Županije zatraženo financiranje pristupnih rampi. Projekt je uključivao
pristupnu rampu s oba dijela ulice do ulaza u školu. Međutim, Župnija se odlučila na reviziju
projekta prema kojoj bi projekt uključivao pristupnu rampu samo s gornje, sjeverne strane ulice.
Projekt i troškovnik su gotovi i prema informacijama koje sam dobila od ravnateljice škole,
Županija će financirati taj projekt te bi trebala uslijediti skora realizacija.
Mićo Sviličić: vezano za kampiranje u Rogačima za vrijeme održavanja Goulash-a – koliki je
prihod od boravišne pristojbe?
Tonka Ivčević: pitanje ćemo proslijediti Turističkoj zajednici.
Vicko Mardešić: Zonkotov paloc – radovi?
Tonka Ivčević: postupak javne nabave je okončan i izvođač je izabran. Radi se o tvrtki Polinom
d.o.o. iz Splita.
AD-3
Tonka Ivčević: Gradsko vijeće je prošle godine donijelo Odluku o apliciranju na natječaj za
rekonstrukciju dječjeg vrtića. Odobrena su nam sredstva u iznosu od 90% vrijednosti investicije.
U provedenom postupku javne nabave prvi put, ponuđena cijena je bila veća od procijenjene
vrijednosti i postupak je poništen. Drugi put se dogodila ista stvar. I sada u provedenom postupku
po treći put ponuđene su otprilike iste vrijednosti.
Najbolja ponuda po ovom najtečaju je ponuda tvrtke Građenje Split d.o.o. Kod pregledavanja i
ocjene punuda, ne gleda se samo ponuđena cijena već i druge tražene sposobnosti izvođača, tako da

ponuda tvrtke Građenje Split nije najjeftinija, ali je ocijenjena najpovoljnijom cjelokupno gledano.
Cijena je veća od procijenjene vrijednosti i ne mogu donijeti odluku bez suglasnosti Gradskog
vijeća.
Bila sam kod župana Bobana koji mi je obećao da će Županija pokriti cjelokupni iznos razlike u
cijeni. Bila sam i u Zagrebu kod načelnice uprave za otoke gđe Huzak i sa ovim projektom ćemo
aplicirat i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, tako da nema opasnosti za naš
proračun.
Moj apel je da date suglasnost i da se projekt realizira. Bila bi uistinu šteta vratiti sredstva EU.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi
OD LU KU
o davanju suglasnosti gradonačelnici Grada Komiže
za relizaciju javne nabave radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića Komiža
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/19)
AD-4
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (8 Za) donosi
OD LU KU
o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/19)
AD-5
Ante Jurić: Ured državne uprave proveo je nadzor nad ovom odlukom i utvrdilo određene
manjkavosti koje smo u ovom prijedlogu ispravili.
Vicko Mardešić: tko provodi nadzor nad provođenjem?
Ante Jurić: komunalni redar.
Antonija Zanki Mardešić: razmišlja li se o zapošljavanju komunalnog redara tijekom cijele godine?
Tonka Ivčević: smatram da realno komunalni redar nema posla za cijelu godinu. I tijekom sezone,
komunalni redar, iskreno rečeno, nema posla cijelo vrijeme trajanja njegovog radnog odnosa kod
nas. Naš najveći problem je promet, a komunalni redar nije i prometni redar. Obzirom da jako
pazimo na troškove, zaposliti komunalnog redara tijekom cijele godine, znajući koliko posla ima za
njega tijekom cijele godine, još uvijek nije ni nužno ni opravdano.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
OD LU KU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim,
izgubljenim i divljim životinjama na području grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/19)
AD-6
Antonija Zanki Mardešić: parkirna mjesta za invalide su preuska. Postoje dva parkirna mjesta za
invalide kod trafostanice u Pavlinovićevoj ulici, to bi ustvari moralo biti jedno mjesto.
Mogu li se proširiti?
Ante Jurić: u dogovoru s policijom ćemo iznaći rješenje. Prilikom iscrtavanja linija možemo ih
proširiti.
Jurica Jončić iznio je problem parkirnih mjesta kod bašte, odnosno problema koji se javljaju
prilikom pristupa kamiona za odvoz smeća kontejnerima. Kamion može stati jedino u koso i tako
blokira cestu. Gradonačelnica je objasnila kako se broj parkirnih mjesta za Centar za pomoć ne
može smanjiti, jer je broj tih parkirnih mjesta bio uvjet za dobijanje minimano tehničkih uvjeta.
Sjednica je završila u 19:25.
Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

