ZAPI SN I K
29. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 4. veljače 2021. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 17:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonio Rogošić, Josip Mardešić, Mićo Sviličić, Jurica
Jončić, Vicko Mardešić, Tamara Alavanja, Katarina Martinis, Joško Karuza.
Izočni vijećnici: Antonija Zanki Mardešić (opravdano), Vinko Mardešić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik), Stanko Žuanić (viši referent).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Mićo Sviličić: predlažem skidanje točke 9. s dnevnog reda.
- Riječ je o bivšoj ambulanti i cjelokupnom zemljištu. Moramo zastupati javni interes ovog mjesta.
Vi ste predsjedniče u dvostrukoj ulozi i čudim se da ovo uopće stavljate na dnevni red. Ovo nije u
interesu grada Komiže.
Glasovanje o prijedlogu vijećnika Sviličića o skidanju s dnevnog reda točke 9.: 2 Za, 7 Protiv.
Predložen je
DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Statut Grada Komiže
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Komiže
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Komiže
za 2021. godinu
8. Odluka o donošenju Programa mjera poticanja poduzetništva na području grada Komiže za
2021. godinu
9. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Sudske nagodbe u predmetu Općinskog suda u
Splitu poslovni broj P-4487/2017
10. Razno
Predloženi dnevni red je prihvaćen sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana.
AD-1
Zapisnik 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je prihvaćen jednoglasno (9 Za).
AD-2
Mićo Sviličić: kanalizacija – ispust u moru: Što je predviđeno radovima?
Tonka Ivčević: radi se o projektu dogradnje kanalizacijskog sustava Grada Komiže. Hrvatske vode
su 2020. godine osigurali sredstva za taj projekt - 80% osiguravaju Hrvatske vode, a 20% Grad
Komiža. Proveden je javni natječaj po kojem je odabrana Vodoprivreda d.d. Vrijednost projekta je
16.000.000 kn, a radi se o četverogodišnjem ugovoru. Prošla 2020. godine je realizirana –
podmorski ispust je postavljen u cijelosti.
Za 2021. godinu je odobreno 4.500.000 kn. Grad Komiža sudjeluje s učešćem od 20% i zato imamo
rebalans. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske
unije. Započet će se s gradnjom crpne stanice, završen je postupak izvlaštenja, a radi se i prometni
elaborat. Veći dio radova se planira završiti do lipnja. Projekt će biti završen najkasnije do sezone
2023. godine.

AD-3
Pročelnik Ante Jurić je obrazložio predmetnu točku. Radi se o usklađenju sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
STATUT GRADA KOMIŽE
(Statut je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
AD-4
Pročelnik Ante Jurić je obrazložio predmetnu točku. Radi se o usklađenju sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KOMIŽE
(Poslovnik je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
AD-5
Gradonačelnica Tonka Ivčević i viši referent Stanko Žuanić obrazložili su I. Izmjene i dopune
Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
(I. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
AD-6
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
(I. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
AD-7
Pročelnik je obrazložio predmetnu točku.
Mićo Sviličić: Urbana oprema – videonadzor javne površine – o čemu je riječ?
Tonka Ivčević: radi se o postavljanju videonadzora na Rivi i to temeljem učestalih zahtjeva policije
na sjednicama Vijeća za komunalnu prevenciju. Oprema će biti postavljena uskoro i pokrivat će
prostor od Komune do zgrade kapetanije. Svrha je prvenstveno sigurnost građana.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
I. Izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Komiže za 2021. godinu
(I. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
AD-8
Tonka Ivčević: prošle godine smo Program proširili sa dvije mjere koje smo zadržali i ove godine.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o donošenju Programa mjera poticanja poduzetništva na području grada Komiže za 2021.
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)

AD-9
Tonka Ivčević: ovaj sudski postupak traje od 2001. godine. Tužbu za utvrđivanje vlasništva za šest
čestica pokrenula je Modra špilja d.d. Čestice 223/4,223/5 i 223/1 već u presuđene u korist Modre
špilje d.d. Predmet nagodbe su preostale tri čestice 223/3, 223/2 i 1492. Mišljenje odvjetnice Grada
Komiže je da sigurno gubimo dvije čestice koje su po treći put presuđene u korist Modre špilja d.d.,
dok je za jednu moguć povoljan ishod za Grad Komižu. Stoga smatram da se ovdje itekako radi o
interesu Grada Komiže i da je ovo fer ponuda hotelske kuće.
Mićo Sviličić: uzet ću te tri presude koje imate.
Josip Mardešić: jeli hotel uknjižen i na dio puta?
Tonka Ivčević: ne. Iako su odvjetnici jedinstvenog stava, to ne znači da će sud prihvatiti ovu
nagodbu.
Edo Bogdanović: izuzimam se kod glasovanja.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan, donosi
ZAK LJ U ČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog
Sudske nagodbe u predmetu Općinskog suda u Splitu poslovni broj P-4487/2017
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/21)
Sjednica je završila u 17:50.
Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

