ZAPISNIK
2. sjednica Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 25. kolovoza 2021. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 13:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Ivica Vitaljić, Tamara Alavanja, Goran Miletić, Mari Greget,
Jerko Marinković, Andrija Vitaljić, Vicko Mardešić, Jurica Jončić.
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Ante Jurić (pročelnik), Stanko Žuanić (viši referent),
Marko Plenča (Vodovodi o odvodnja otoka Visa d.o.o.), Varja Bolanča (Nautički centar Komiža d.o.o.), Tonko
Zanki (Nautički centar Komiža d.o.o.), Ana Žitko (Dječji vrtić Komiža), Jurica Fiamengo (DVD Komiža), Josip
Mardešić (DVD Komiža), Bogoljub Mitraković (Turistička zajednica Grada Komiže).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Edo Bogdanović: predlažem da se točka 5. skine s dnevnog reda.
Glasovanje: 9 Za.
Predložen je
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2021. godine
5. Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže
6. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
7. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada
Komiže
8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Komiže na natječaj za provedbu
Podmjere 7.4. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" za projekt
"Rekonstrukcija i opremanje (uređenje) društvenih prostorija Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Komiža"
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže za redovito
financiranje političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova gradskog vijeća Grada
Komiže u 2021. godini
10. Mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom
11. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2020. godinu
12. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2020. g.
13. Zaključak o Izvješću o izvršenju programa rada Turističke zajednice Grada Komiže za 2020. godinu
14. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu DVD-a Komiža za 2020. godinu
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića "Komiža"
16. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog sufinanciranja cijena usluga programa vrtića za pedagošku
godinu 2021./2022.
17. Zaključak o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtićki i jaslički program za pedagošku godinu
2021./2022. godinu
18. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno (9 Za) prihvaćen.
Vicko Mardešić: preobiman je dnevni red. Bilo bi bolje češće sazivati sjednice s manjim dnevnim redom.
Ivica Vitaljić: slažem se. Ujedno bih upozorio da se ova sjednica snima i integralno će biti svima dostupna na
internetskim stranicama.

AD-1
Zapisnik 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (9 Za).
Ivica Vitaljić: povreda Poslovnika – o Zapisniku se ne glasuje već ga se usvaja.
Edo Bogdanović: ali moramo ga usvojit.
AD-2
Mari Greget:
- sredstva u iznosu od 40.000 kn za web stranicu – u kojoj je to fazi?
- Eko muzej 80.000 kn – na koji dio Eko muzeja se to odnosi?
Tonka Ivčević: vezano za web stranicu – nije u planu za ovu godinu, još nije izabran izvođač. Slažem se da
je stranica zastarjela, ali stranica sadrži sve podatke zbog čega smo i dobili peticu iz transparentnosti.
Što se tiče Eko muzeja – nema natječaja na koji bi se mogli javiti, pa će ta stavka vjerojatno ostati
nerealizirana.
Goran Miletić: što se tiče web stranice – možemo pomoći oko izvođača, prikupljanja ponuda.
Tonka Ivčević: imam ideju od koga bi tražila ponudu, željela bi da to budu lokalni poduzetnici. Nisam tražila
ponude, ali moramo se uklopiti u planirani iznos.
Ivica Vitaljić:
- POS – zašto je sve stalo, koji su planovi?
- Rampa za invalide – zašto ta lokacija, takva izvedba rampe i dali je pitanje rampe bilo na nadležnom
Odboru?
Tonka Ivčević: obzirom nisam imala najavu za pitanje POS-a, teško mi je detaljno odgovoriti zbog proteka
vremena. Koliko se sjećam proveli smo dva javna poziva da bi se utvrdio interes. Na prvom se javilo dosta
ljudi. U suradnji s APN-om je izrađen projekt i ishođena Lokacijska dozvola. Naknadno smo imali problem
sa zemljištem što je trajalo nekoliko godina, a imali smo i zahtjev za povrat imovine. Tada je bila planirana
izgradnja 42 stana u četiri zgrade. Ono što je napravilo problem je cijena gradnje, koja je po obavljenom
građevinskom vještvu bila puno veća u odnosu na cijenu predviđenu Zakonom o POS-u. U to doba cijena
gradnje je bila 7 – 8 milijuna kuna veća u odnosu na zakonsku odredbu. Ne može se raspisati natječaj ako
nemate osigurana sredstva i u toj fazi smo odustali jer Grad nije imao dovoljno financijskih sredstava da to
sam financira. Nismo htjeli odustati od projekta i nastavili smo razgovore s APN-om. Ponovno smo objavili
javni poziv, a član Povjerenstva je uvijek bio i predstavnik APN-a. Na drugom pozivu se javilo puno manje
ljudi što je stvorilo novi problem – nismo više mogli graditi četiri zgrade, a projekt je planiran je jednoj
jedinstvenoj parceli. Ono što sada eventualno možemo je ići na izmjenu UPU-a. Puno smo radili na projektu
POS-a i utrošeno je jako puno vremena. Sada je na nama da razmislimo u kojem smjeru ćemo ići s POS-om,
a prvi korak je objava poziva da bi se utvrdio interes.
Što se tiče rampe – imali smo betonsku rampu na gradskoj plaži koju je more u jednom trenutku razbilo. Za
novi projekt rampe smo zatražili tehničko rješenje i dobili suglasnost Ureda za prostorno uređenje, nako čega
smo zatražili ponudu od lokalnog izrađivača za kojeg smo smatrali da jedini može napraviti rampu u skladu s
troškovnikom i tehničkim rješenjem. Što se tiče lokacije, pogrješili smo u određivanju lokacije, a izabrana je
baš ta lokacija zbog širine plaže u tom dijelu i tu je potrebna najmanja dužina rampe. Prvenstveno smo
gledali osobe s invaliditetom. U trenutku postavljanja donjeg dijela rampe se izvođač na neki način prepao
udara mora i zatražio je stručno mišljenje firme koja izdaje ateste. Napominjem kako nismo u obvezi imati
atest na rampu, već na materijal. Kod mene na sastanku su i izvođač i predstavnik firme iskazali bojazan
zbog donjeg dijela rampe. U tom trenutku sam odlučila zaustavit daljnje postavljanje rampe, a pogrješila sam
jer nisam odmah naložila uklanjanje onog dijela postavljene rampe. Naložila sam to puno prije ove same
rasprave. Sada pokušavamo naći novo rješenje i dat ću sve od sebe da se to riješi na najkvalitetniji mogući
način. Sa izrađivačem sam dogovorila povrat sredstava u Proračun ukoliko se rampa ne bude koristila.
Ivica Vitaljić: jeste surađivali s nekim udrugama za invalide?
Tonka Ivčević: nismo jer to nije bilo potrebno obzirom je zakonodavac to dobro riješio.
Ivica Vitaljić molim pisani odgovor što se tiče rampe i dokumentaciju.
Andrija Vitaljić: zašto se ne naplaćuje parking?
Tonka Ivčević: nisu se našli zaposlenici koji bi radili na parking, odnosno javili su se dvoje zainteresiranih, a
potrebno ih je četvero. Za iduću godinu se planira postavljanej automatske rampe s naplatom.

Goran Miletić: zemljište za POS – ne može se iskoristiti za parking?
Tonka Ivčević: razmišljamo i o tome, a tu se javlja i problem zbrinjavanja otpada, ali razmišljamo o tome.
AD-3
Stanko Žuanić obrazložio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
(Polugodišnji izvještaj je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-4
Gradonačelnica je podnijela izvješće o svom radu za razdoblje od 1.01. do 30.06.2021. godine.
Ivica Vitaljić: nepredviđeni troškovi vezano za projekt Vrtić – hoćemo uspjet vratit te novce ili ćemo ih
izgubit?
Tonka Ivčević: to ne mogu unaprijed reći. Svi zahtjevi su poslani Agenciji, a sve dodatne radove ćemo
obrazložiti.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
(Zaključak i Izvješće su objavljeni u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)

AD-5
Gradonačelnica je predložila osnivanje dva nova stalna radna tijela Gradskog vijeća i to:
• Povjerenstvo za ruralna naselja na području Grada Komiže i
• Odbor za pomorstvo, promet i ribarstvo.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) donosi
ODLUKU
o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-6
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-7
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržana, donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Komiže
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)

AD-8
Tonka Ivčević: u materijalina ste dobili prijedlog koji nije cjelovit, a ovaj novi materijal smo dobili prije pola
sata. Molim Vas da to uvažite u ime DVD-a kako bi mogli aplicirati na natječaj. Radi se o malim sredstvima.
Molim Vas da im date podršku.
Ivica Vitaljić: jeli samo dajemo podršku ili nas ovaj projekt nešto obvezuje?
Tonka Ivčević: ukoliko projekt prođe, DVD će se sigurno obratiti Gradu za pomoć, obzirom da dobro
poznajem njihovu financijsku situaciju, ali o tome ćemo raspravljat ukoliko projekt prođe. Sa današnjim
glasovanjem nemamo nikakvu obvezu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Komiže na natječaj za provedbu
Podmjere 7.4. "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"
za projekt "Rekonstrukcija i opremanje (uređenje) društvenih prostorija
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža"
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-9
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
- Iznosi sui definirani Zakonom, a stranke ostvaruju pravo ma financiranje prema ostvarenim izbornim
rezultatima, a ne prema trenutnom sastavu vijeća.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Komiže
za redovito financiranje političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača
članova Gradskog vijeća Grada Komiže u 2021. godini
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-10
Pročelnik je obrazložio prijedlog Odluke.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
MJERE
za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom
(Mjere su objavljene u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-11
Goran Miletić: što ulazi u godišnji iznos za usluge zakupa?
Varja Bolanča: pismeno ćemo vam odgovoriti.
Ivica Vitaljić: izgubili smo pravo na državne potpore. Zanima me kolike bi bile te potpore?
Tonka Ivčević: nebi dobili potpore bez obzira šta tu piše, jer komunalna poduzeća nisu imala pravo na
državne potpore. Iz tog razloga potporu nije dobio ni Vodovod. Radi se o onih 4.000,00 kn za radnike, a
firme u vlasništvu Grada nisu uopće imale pravo na te potpore, tako da nije ništa izgubljeno.
Mari Greget: na sastanku sa gradonačelnicom sam zamolila da jedan član Nadzornog odbora Nautičkog
centra Komiža bude iz naših redova kako bi imali uvid u rad javne gradske firme da ne moramo svaki put
tražit odgovor na svako pitanje.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu
Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2020. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)

AD-12
Marko Plenča je obrazložio predmetno izvješće.
Jerko Marinković:
- Kakvo je trenutno stanje akumulacije vode?
- Možemo li očekivati montažu tuševa da počastimo goste u podsezoni?
Marko Plenča: stanje je najgore od kad je mjerenja. Zadnje dvije godine su najsušnije u povijesti od kad je
mjerenja na otoku Visu i nije za očekivati ublažavanje donesenih mjera.
Ivica Vitaljić: koliko sam shvatio čistila se trasa i ispuštala se voda. Koji je razlog ispuštanja vode?
Marko Plenča: razlog ispuštanja vode je projekt na kojem se radi od 2018. godine. Dvoje vodećih
znanstvenika hidrogeologa iz Hrvatskih voda su na području poviše Komiže pronašli potencijalno mjesto
jednog vodonosnika gdje je zamišljeno da u budućnosti bude bušotina. Ove godine se odradilo pokusno
crpljenje koje je trajalo 16 dana i moralo se odraditi u hidrološkom minimumu. Ta se voda ne smije iskoristiti
u nikakve svrhe dok se ne izvrše potrebne analize. Očekuje se konačno izvješće od strane struke, pa molim
za strpljenje. Do sada su svi pokazatelji jako perspektivni.
Mari Greget: poskupjela je voda za iznos naknade za razvoj. Računi su došli, ali bez popratnog dopisa, pa bi
bilo dobro da se uz idući račun dostavi i dopis kojim bi se objasnili razlozi poskupljenja. Bila je obavijest na
oglasnoj ploči što u 21. stoljeću ne znači ništa. Imam pitanje vezano za zgradu u Kojoj živim – imamo jedno
mjerilo, a svaki stan plaća naknadu za održavanje mjerila. Zašto ne plaćamo za jedno mjerilo nego svaki stan
plaća održavanje mjerila?
Marko Plenča: naši troškovi održavanja se povečavaju ovisno o profilu. Zgrada ima mjerilo velikog profila i
zbog podjele među stanarima se plaća fiksna cijena održavanja, a ostatak potrošnje se podijeli ravnomjerno
među članovima.
Goran Miletić: projekt implementacije sustava daljinskog nadzora – vrijednost radova 800.000 kn - molim
specifikaciju troškova. Ovaj projekt je vrijedan 15.000.000 kn i za njega je provedena javna nabava.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu
Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2020. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-13
Tamara Alavanja: turistička sezona u odnosu na 2020. godinu?
Bogoljub Mitraković: do kraja tjedna ćemo ostvariti cijelu 2020. godinu.
Tonka Ivčević: početkom kolovoza kad smo sigurno bili puni, prema podacima iz e-visitora smo imali 300400 slobodnih kreveta., a znamo da smo do prije 3 dana bili puni. To će ubuduće utjecati i na neke projekte
za turizam gdje će se pratiti to opterećenje. Gradovi koji imaju veće opterećenje u odnosu na broj stanovnika
će dobivati i više sredstava, tako da ovaj broj zavarava.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o izvršenju programa rada
Turističke zajednice Grada Komiže za 2020. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-14
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu DVD-a Komiža za 2020. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)

AD-15
Ana Žitko je obrazložila prijedlog Pravilnika.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Komiža"
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-16
Ana Žitko je obrazložila prijedlog cijena.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog sufinanciranja cijena usluga
programa vrtića za pedagošku godinu 2021./2022.
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 06/21)
AD-17
Tonka Ivčević: od ove djece – ima li podatak koliko je zainteresiranih za cjelodnevni odnosno poludnevni
boravak?
Ana Žitko: još ne, ali mislim da će više djece biti na cjelodnevni boravak nego na poludnevni.
Sjednica je završila u 15:00 sati.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

