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

Održane 26. kolovoza 2020. godine u Galeriji „Boris Mardešić“, s početkom u 10:00 sati.

Nazočni vijećnici:  Edo Bogdanović, Antonio Rogošić, Josip Mardešić, Antonija Zanki Mardešić,
Mićo Sviličić, Jurica Jončić, Tamara Alavanja, Katarina Martinis i Vicko Mardešić.
Izočni vijećnici: Joško Karuza (neopravdano), Vinko Mardešić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica),  Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice),  Ante Jurić
(pročelnik),  Stanko Žuanić (viši referent),  Brigita Fiamengo (Nautički centar Komiža d.o.o.),  Marko Plenča
(Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.), Bogoljub Mitraković (Turistička zajednica Grada Komiže).
Zapisnik: Ante Jurić (pročelnik).

Predložen je
D N E V N I   R E D :

1. Verifikacija Zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2020. godinu
4. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine
5. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2019. 

godinu
6. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o.  za

2019. godinu
7. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Komiže za 

2019. godinu
8. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu DVD-a Komiža za 2019. godinu
9. Zaključak o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program za pedagošku 

godinu 2020./2021.
10. Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića „Komiža“
11. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno (9 Za) prihvaćen.

AD-1
Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (9 Za) prihvaćen.

AD-2
- Mićo Sviličić: pitanje za pročelnika: u vezi javnih površina imam nekoliko primjedbi pa ako mogu
u jednom bloku postaviti  par  pitanja  vezanih za tu  temu; zanima me iznajmljivanje skutera na
javnoj površini – koliko je skutera zakupilo javnu površinu ispred zgrade Spomendoma, zašto već
duže vrijeme stoji neregistrirano vozilo na istočnom ulazu u Komižu i zašto se tolerira pojava golih
kupača na plaži Kamenice?
Ante Jurić: prostor ispred Spomendoma je iznajmljen za 5 skutera. Što se tiče neregistriranog vozila
na  ulazu  u  Komižu,  nemamo  tu  informaciju  ali  svakako  uskoro  planiramo  pokrenuti  akciju
uklanjanja takvih vozila s javnih i drugih površina. Pojavu golih kupača na svakoj javnoj plaži je
potrebno prijaviti komunalnom redaru ili policiji, takvu prijavu do sad nismo imali.

- Mićo Sviličić: što je poduzeto po pitanju pojave neregistriranih turista na Kamenicama koji se
tamo nalaze bez ispunjavanja ikakvih sanitarnih uvjeta u vrijeme epidemije koronavirusa?
Ante Jurić: po ovom pitanju komunalni redar postupa na dnevnoj bazi već neko vrijeme, problem je
u tome što se gotovo svakodnevno pojavljuju novi ilegalni kamperi. U dva navrata je intervenirala i
policija skupa s redarom. Sadašnje stanje je uglavnom zadovoljavajuće.



- Jurica Jončić: u ime grupe građana imam pitanje za vijećnicu Antoniju Zanki Mardešić: jeste li
ishodili sve potrebne dozvole za adaptaciju kuće u Komiži?
Mićo Sviličić: ovo pitanje nije sukladno Poslovniku Gradskog vijeća.
Ante Jurić: točno, sukladno čl. 43. Poslovnika nije predviđeno postavljanje pitanja vijećniku.

AD-3
Sastao se Odbor za proračun i financije i predložio usvajanje predloženog Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna Grada Komiže za 2020. Stanko Žuanić obrazložio je predmetni izvještaj.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2020. godinu

( Polugodišnji izvještaj je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-4
Gradonačelnica Tonka Ivčević ukratko je iznijela bitne stavke iz svog polugodišnjeg izvješća o radu
za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2020.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi

ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-5
Tonka  Ivčević:  imam  potrebu  pohvaliti  Nautički  centar  Komiža  d.o.o.  zbog  iznimnog  rada  u
protekloj godini; ostvareni su nikad veći prihodi i dobit.  Izvršili su i velika ulaganja u dvoranu
Spomendoma.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi

ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2019. godinu

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-6
Tonka Ivčević: opet imam potrebu pohvaliti i Vodovod i odvodnju otoka Visa d.o.o. radi provođenja
brojnih investicija zbog kojih ove sušne godine na ljeto nismo imali redukcije vode. Uskoro slijedi i
stavljanje nove bušotine u funkciju. Također, u rujnu započinje realizacija projekta „Kanalizacijski
sustav Grada Komiže – dogradnja“. Hrvatske vode su odobrile financiranje iz nacionalnih sredstava
u  iznosu  od  9.270.000  kn  za  četverogodišnje  razdoblje.  Od  toga  je  za  2020.godinu  odobreno
2.500.000 kn, a ukupna vrijednost radova iznosi 15.542.360,25 kn.
Mićo Sviličić: Može li se prostorno-planskom dokumentacijom ograničiti izgradnja bazena? Naime,
u ovim uvjetima suše bilo je dopušteno puniti bazene pa me zanima zašto.
Tonka Ivčević: Prostornim planovima nije ograničena izgradnja bazena.
Marko Plenča: na otoku prema našim saznanjima postoji oko 50ak bazena te njihova zakupnina
iznosi  otprilike  jednodnevnu  potrošnju  vode  cijelog  otoka  i  ne  predstavlja  nam veći  problem.
Građane smo tražili da bazene pune vodom prije same sezone kako bi se izbjegli problemi.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, 1 Protiv i 1 Suzdržan, donosi



Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2019. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-7
Tonka Ivčević: uz prošlogodišnje izvješće, možemo li doznati kakvi su privremeni rezultati ove
sezone?
Bogoljub Mitraković: od 01.01. do danas imamo oko 60% dolazaka i noćenja u odnosu na lani. Taj
prosjek je mnogo bolji u kolovozu i ide preko 80%. Imamo povećanje dolazaka domaćih turista.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi 

Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

Turističke zajednice Grada Komiže za 2019. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

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

Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu

DVD-a Komiža za 2019. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-9
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) donosi

Z A K L J U Č A K
o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtički i jaslički program

za pedagošku godinu 2020./2021. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-10
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) donosi

Z A K L J U Č A K
o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića "Komiža"

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/20)

AD-11
Nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 11:00.

                        Zapisničar: Predsjednik:
                        Ante Jurić Edo Bogdanović


