ZAPI S N I K
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 29. ožujka 2022. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Tamara Alavanja, Jerko Marinković, Vicko Mardešić, Mari
Greget, Jurica Jončić, Goran Miletić, Andrija Vitaljić, Ivica Vitaljić.
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Ante Jurić (pročelnik), Ana Žitko (Dječji vrtić Komiža),
Luca Bogdanović (Gradska knjižnica Ranko Marinković), Martina Gabrić (Centar za pomoć u kući Komiža),
Ivana Brajković (Dječji vrtić Komiža).
Zapisnik: Ante Jurić (pročelnik).
Predložen je
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RED

Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.
godine
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Komiže
za 2021. godinu
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Komiže za 2021. godinu
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog kabela
20 kV. o. Vis – o. Biševo, TS STUPIŠĆE – TS BIŠEVO
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja uslužne komunalne djelatnosti ukopa
pokojnika na području gradskog groblja „Komiža“
Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Dječjeg vrtića Komiža za 2021. godinu
Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža za
2021. godinu
Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Centra za pomoć u kući „Komiža“ za 2021. godinu
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Komiže za 2022. godinu
Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno (9 Za) prihvaćen.
Edo Bogdanović: Dobili smo predstavku Ministarstva pravosuđa i uprave od 15.03.2022. naslovljenu
na predsjednika Gradskog vijeća Grada Komiže koja se u bitnome odnosi na nemogućnost
ostvarivanja prava članova predstavničkog tijela za dobivanje odgovora na vijećničko pitanje.
Predlažem da se ista dostavi gradskom poduzeću u svezi istoga.
AD-1
Ivica Vitaljić: u Zapisniku sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže nisu navedeni naši argumenti
za neprihvaćanje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području
grada Komiže.
Goran Miletić: predlažem da vam iste dostavimo u pisanom obliku.
Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je usvojen sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan.

AD-2
Ivica Vitaljić: pitanje za gradonačelnicu – dva pitanja za objekte kulturne baštine; lokva Krušovica i
kolune u gradskoj luci koji trebaju hitnu sanaciju. Kolune, osobito ona kod Jastožere koja je trećinom
raspadnuta, su u lošem stanju i trebaju hitnu sanaciju. Krušovica iz 11. stoljeća je dosta atraktivna
lokacija ali se ne održava, dosta su utjecali okolni borovi. Kada će biti sanirane?
Tonka Ivčević: u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva za projekt sanacije sve tri kolune.
U ovoj fazi je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, provedena je nabava, odabran je projektant
te slijedi izrada projektne dokumentacije. Temeljem projekta se pristupa sanaciji i ne mogu u ovom
trenutku reći koliko će sama sanacija koštati. Očekujemo odgovarajući natječaj za povlačenje
potrebnih sredstava. Svakako vodimo računa o tome. Što se tiče lokve Krušovice ona je sanirana u
više navrata i nije planirana sanacija u Proračunu za 2022. godinu ali je možemo planirati. Okoliš iste
je više puta uređivan; jednom od strane udruge „Svima“ i „Lovačkog društva Vis“ te redovito od
strane udruge „Lavurat za poja“ kojoj mogu predložiti da i u ovoj godini to naprave.
Ivica Vitaljić: mogu li se kolune privremeno sanirati?
Tonka Ivčević: S obzirom da se već krenulo na izradu projekta sanacije smatram da to nema smisla
jer je potrebna potpuna sanacija.
Mari Greget: pitanje za gradonačelnicu kao predsjednicu Turističke zajednice Grada Komiže; u
razdoblju od 2011. do 2017. poštivala se uputa o troškovima TZ prema kojoj se za plaće djelatnika
ne smije trošiti više od 20% sredstava od proračuna dok je u 2021. godini utvrđen veći udio potrošnje
čak od preko 30% za djelatnike TZ Komiža. Na temelju kojih aktivnosti je, budući je bila pandemija,
odobreno to povećanje?
Tonka Ivčević: ne znam odakle vam tvrdanja da se to poštovalo u navedenom periodu jer TZ Grada
Komiže drugačije nije mogla funkcionirati, odnosno ne bi se ni pola plaća moglo isplatiti. Nijedan
nadzor nije prigovorio za to prekoračenje jer se vjerojatno niz turističkih zajednica nalazi u takvoj
situaciji.
Andrija Vitaljić: zaprimili smo mail od gospođe Nelde Marinković Horvath o kršenju Zakona o
pomorskom dobru na plaži Bjažićevo. Molim pisani odgovor.
Tonka Ivčević: možemo se pismeno očitovati.
AD-3
Tonka Ivčević; nema nam danas referenta za financije da detaljno obrazloži ovu točku pa ako bude
kakvih pitanja možemo se i pisanim putem očitovati. Imali smo povijesno izvršenje Proračuna u 2021.
godinu od 28,5 miliona kuna. Najveće stavke realizacije svode se na grade projekte: Centar za
posjetitelje Modra špilja – Biševo, uređenje Dječjeg vrtića, kanalizacijski sustav Komiže, cisterna za
potrebe DVD-a Komiža. Od prihoda je potrebno izdvojiti povećanje od poreza na promet nekretnina.
Vicko Mardešić: sastao se Odbor za proračun i financije koji je razmotrio Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna za 2021. godinu i predložio ga Gradskom vijeću na usvajanje.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2021. godinu
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/22)
AD-4
Gradonačelnica Tonka Ivčević je kratko obrazložila predmetnu točku.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/22)
AD-5
Gradonačelnica Tonka Ivčević je obrazložila svoje izvješće s naglasnom na pojedine točke istoga.
Ivica Vitaljić: vidim da je izdvojeno manje od 9.000,00 kn za dolazak liječnika specijalista. Može li
se više ulagati za to?
Tonka Ivčević: ulažemo točno koliko treba, imamo ugovor o djelu za svakog liječnika specijalistu
kojima uz to plaćamo i smještaj i to po pola s Gradom Visom. Nitko od obiteljskih liječnika nije
istaknuo potrebu za dodatnim specijalistima osima za okulistu o čemu se trenutno dogovara s Domom
zdravlja Splitsko-dalmatinske županije kao i o laboratoriju za vađenje krvi.
Ivica Vitaljić: za 4 udruge iz kulture isplaćeno 42.000,00 kn a za udruge u sportu čak 86.000,00 kn?
Tonka Ivčević: zbog manjeg broja aktivnosti bilo je manje prijava a samim time i odobrenih sredstava
u području kulture u odnosu na sport.
Ivica Vitaljić: prostorno planiranje – UPU Kamenice, kada će biti gotova SPUO?
Tonka Ivčević: uskoro, izrađivač je Zeleni servis d.o.o. iz Splita, vjerujem već idući mjesec.
Ivica Vitaljić: postoji li projekt prometnice „Draga“ dostupan na internetu?
Tonka Ivčević: ne, možete ga vidjeti u mom uredu.
Ivica Vitaljić: postoje li neki novi projekti u pripremi u okviru EU financiranja?
Tonka Ivčević: postoje; Geostaza Put Polja, Ribarska zbirka itd. Na svom facebooku profilu sam
navela sve aplikacije na koje se Grad prijavio, preko desetak za nacionalna sredstva.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 glasova Za) donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o radu gradonačelnice Grada Komiže
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
(Zaključak je zajedno s Izvješćem objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/22)
AD-6
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda.
Ivica Vitaljić: postoji li projekt Geostaza put Polja dostupan u digitalnom obliku?
Tonka Ivčević: ne, ne radi se o takvom tipu projekta, u pitanju je postavljanje urbane opreme.
Goran Miletić: videonadzor Rive – gdje će biti smještene kamere i kako će se vršiti obrada podataka?
Tonka Ivčević: na Komunu ispod balkona i na zgradu lučke kapetanije. Obrada podataka će se vršiti
putem postojećeg sustava.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Komiže za 2021. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-7
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda
Ivica Vitaljić: postoji li projekt održavanja mulića?
Tonka Ivčević: postoji u Nautičkom centru Komiža d.o.o. kojem je prenesen projekt. Nabavljen je
dio opreme. Nastao je problem kod realizacije projekta u postojećoj kanalizaciji koju bi prethodno
trebalo realizirati.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAK LJ U ČAK
o Izvješću o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Komiže za 2021. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-8
Pročelnik je kratko izložio predmetnu točku dnevnog reda.
Ivica Vitaljić: jesu li u obuhvatu koncesije i trafostanice?
Ante Jurić: ne, samo ono za što je podnesen zahtjev, dakle izgradnja, odnosno zamjena podmorskog
kabela na predmetnoj trasi koja se nalazi na pomorskom dobru.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 glasova Za) donosi
ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog
kabela 20 kV. o. Vis – o. Biševo, TS STUPIŠĆE – TS BIŠEVO
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-9
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržan, donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja uslužne komunalne djelatnosti
ukopa pokojnika na području gradskog groblja „Komiža“
(Odluka je zajedno s Općim uvjetima objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-10
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda.
Ivica Vitaljić: znam da je zakonska obveza izvršena ali smatram potrebnim ove natječaje objavljivati
na oglasnoj ploči Grada.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržan, donosi
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-11
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda.
Vicko Mardešić: napominjem na nužnost ostavljanja prolaza osobama s invaliditetom kroz štekate na
Škoru.
Ante Jurić: to pitanje je regulirano posebnom odlukom i ugovorima s korisnicima javne površine ali
ćemo svakako posveti pozornost tome.
Ivica Vitaljić: skrećem pozornost na nedostatak rukohvata na putu do ljekarne.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
(Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)

AD-12
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Komiža“, Ana Žitko je kratko obrazložila predmetnu točku dnevnog
reda.
Ivica Vitaljić: što je s natječajem za stručnog suradnika – logopeda.
Ana Žitko: nažalost, nitko se ne javlja na isti.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 glasova Za) donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Dječjeg vrtića Komiža za 2021. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-13
Ravnateljica Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža, Luca Bogdanović je kratko obrazložila
predmetnu točku dnevnog reda
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 glasova Za) donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ Komiža
za 2021. godinu
(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-14
Ravnateljica Centra za pomoć u kući „Komiža“ Martina Gabrić je kratko obrazložila predmetnu točku
dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
ZAKLJUČAK
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Centra za pomoć u kući „Komiža“ za 2021. godinu

(Zaključak je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-15
Pročelnik je kratko obrazložio predmetnu točku dnevnog reda.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
Godišnji provedbeni plan
unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Komiže za 2022. godinu
(Plan je objavljen u Službenom glasniku Grada Komiže, br. 02/22)
AD-16
Točka Razno
Ante Jurić: u prilogu radnih materijala dobili ste mišljenje TZ Grada Komiže o uklanjanju štandova
na Rivi.
Tonka Ivčević: osobno mislim da je kasno za to za ovu sezonu te možemo za iduću sezonu razmišljati
o tome uvidom u situaciju u ovoj godini.
Tamara Alavanja: slažem se da je kasno za to, riva je mala ali veliki broj obitelji živi od toga i ne
vidim drugo rješenje za izmještanje štandova.
Jurica Jončić: uzeti pri tom u obzir da nemaju svi agencije nego im je to jedino mjesto rada.
Tonka Ivčević: ostaje nam za promišljanje. Usput, najavljujem skoro vraćanje starih cijena zakupa

javnih površina iz 2019. godine.
Ivica Vitaljić: što je s prezentacijom Odluke o otpadu?
Tonka Ivčević: nemamo saznanja.
Ivica Vitaljić: je li Odbor za urbanizam razmotrio novu Odluku o izmjenama UPU-a za hotel?
Tonka Ivčević: sastao se jučer i prihvatio prijedlog Odluke uz uvjet pribavljanja prethodnog mišljenja
o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš od strane
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitskodalmatinske županije. Upoznati su i s inicijativama izmjena PPU te su im dostavljeni nacrti odluka.

Sjednica je završila u 20:05.
Zapisničar:
Ante Jurić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

