
Z  A  P  I  S  N  I  K 

24. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže 
 

Održane 27. travnja 2020. godine, elektronskim putem, s početkom u 17:00 sati. 

 

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-

05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020. godine u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprječavanja 

širenja koronavirusa, 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Komiže održana je elektronskim putem na 

način da su vijećnici na svoje mailove dobili detaljne upute i radne materijale ove sjednice temeljem 

kojih su putem istih mailova u zakazano vrijeme pristupili sjednici Gradskog vijeća. 

 

Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonio Rogošić, Vicko Mardešić, Antonija Zanki Mardešić, 

Josip Mardešić, Tamara Alavanja, Mićo Sviličić, Katarina Martinis, Jurica Jončić. 

Izočni vijećnici: Joško Karuza (neopravdano), Vinko Mardešić (neopravdano). 

Zapisnik: Ante Jurić (pročelnik). 

 

Predložen je 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Verifikacija Zapisnika 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže 

2. Pitanja vijećnika 

3. Zaključak o donošenju mjera za smanjivanje financijskog opterećenja građana i poslovnih 

subjekata Grada Komiže s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa 

4. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći 

5. Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor tijekom 

trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 te korištenju sredstava komunalne naknade i 

komunalnog doprinosa 

6. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada 

Komiže u 2020. godini 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće 

gradonačelnika Grada Komiže i visini naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika 

koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

9. Razno  

Predloženi dnevni red je jednoglasno (9 Za) prihvaćen. 

 

AD-1 

Zapisnik 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (9 Za) prihvaćen. 

 

AD-2 

Mićo Sviličić:  

- pitanje za gradonačelnicu: Tko su investitori sanacije Zonkotove palače, i u kojim iznosima (npr. 

Ministarstvo, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Komiža, privatni investitori poimenice)? 

- pitanje za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela: Zbog čega se, ukoliko nema pogodnih prostora 

u Spomen domu, sjednica vijeća nije održala u bivšem Domu JNA (Vitić)? 

 

Antonija Zanki Mardešić: 

- Na kojoj udaljenosti od mula je izlaz kanalizacijske cijevi? Trenutno kanalizacija izlazi u 

neposrednoj blizini mula, je li to uobičajeno ili je došlo do puknuća cijevi? (fotodok. u privitku) 

 

Na sva pitanja vijećnika odgovorit će se naknadno pisanim putem, sukladno odredbama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Komiže. 



AD-3 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi 

ZAKLJUČAK 

o donošenju mjera za smanjivanje financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata 

Grada Komiže s ciljem ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-4 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi 

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-5 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi 

ODLUKU 

o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor tijekom 

trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 te korištenju sredstava komunalne naknade i 

komunalnog doprinosa 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-6 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada 

Komiže u 2020. godini 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-7 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće 

gradonačelnika Grada Komiže i visini naknade za rad gradonačelnika i zamjenika 

gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-8 

Gradsko vijeće Grada Komiže sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/20) 

 

AD-9 

Nije bilo rasprave. 

 

Sjednica je završila u 18:00. 

 

 

                        Zapisničar:      Predsjednik: 

                        Ante Jurić       Edo Bogdanović 


