
Z A P I S N I K 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže 

 

Održane 6. rujna 2022. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 19:00 sati. 

 

Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Jerko Marinković, Mari Greget, Vicko Mardešić, Goran Miletić, 

Ivica Vitaljić, Jurica Jončić, Tamara Alavanja. 

Odsutni vijećnici: Andrija Vitaljić (neopravdano) 

Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Ante Jurić (pročelnik), Stanko Žuanić (viši referent), 

Bogoljub Mitraković (Turistička zajednica Grada Komiže), Anja Vargić (Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.),  

Zapisnik: Ante Jurić (pročelnik). 

 

Predložen je 

D N E V N I    R E D: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže 

2. Pitanja vijećnika 

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

4. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu 

5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Komiže za 2022. go-

dinu 

6. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture  na području grada Komiže za 2022. godinu 

7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2022. godinu 

8. Izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2022. godini 

9. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2022. godinu 

10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu 

11. Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine 

12. Odluka o osnivanju radne zone Ravno 

13. Program izgradnje i razvoja radne zone Ravno 

14. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže 

15. Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika 

16. Etički kodeks ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže 

17. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2021. 

godinu 

18. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2021. godinu 

19. Zaključak o Izvješću o izvršenju programa rada Turističke zajednice Grada Komiže za 2021. godinu 

20. Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu DVD-a Komiža za 2021. godinu 

21. Zaključak o formiranju odgojnih skupina za vrtićki i jaslički program za pedagošku godinu 2022./2023. 

godinu 

22. Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića „Komiža“ 

23. Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva proslave 70 godina DVD Komiža 

24. Razno 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno (8 glasova Za) prihvaćen 

 

AD-1 

Ivica Vitaljić: imam primjedbu na Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća, nije navedeno cjelovito 

vijećničko pitanje pa nisam dobio ni cjeloviti odgovor. 

Tonka Ivčević: predlažem da pisanim putem dostavite očitovanje 

Ivica Vitaljić: tko je donio odluku da se ne kontaktira vijećnike prije sazivanja sjednice? 

Tonka Ivčević: nitko nije naložio takvo nešto, stvar je prakse da se to i ne radi. Sva gradska vijeća se 

sazivaju na isti način i ako niste kontaktirani stvar je slučajnog propusta a ne namjere. Ispričavam se 

zbog tog propusta. 

Ivica Vitaljić: nisam dobio odgovor na pitanje o prodaji zemljišta stare ambulante. 



Ante Jurić: ne možemo dostaviti dokumentaciju zbog osobnih podataka. 

Ivica Vitaljić: onda mi dostavite bez osobnih podataka, ne zanimaju me osobni podaci. 

Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća je usvojen je sa 8 glasova Za. 

 

AD-2 

Mari Greget: zanima me tko je organizirao ceremoniju otvaranja Centra za posjetitelje na Biševu i 

koliki iznos troškova je u pitanju? 

Tonka Ivčević: Nositelj otvaranja je bio Grad Komiža u okviru samog projekta, po ugovoru je poslove 

na svečanosti otvaranja obavljala tvrtka Event Lab d.o.o. te je provela brojne aktivnosti u okviru 

otvorenja Centra. Ugovorna vrijednost tog segmenta bila je 74.873,00 kuna. 

Mari Greget: Na koji način je sudjelovala Turistička zajednica Grada Komiže? 

Tonka Ivčević: Turistička zajednica provodila je određene aktivnosti na projektu kojim je bila nositelj, 

izrada banera, materijale za online oglašavanje i sl., u vrijednosti od 40.000,00 kuna. 

 

Ivica Vitaljić: imam dva pitanja za gradonačelnicu 

- Očiti je nedostatak parkirnih mjesta na području Komiže koji vodi nepropisnom parkiranju i 

ugrožavanju sigurnosti sudionika u prometu. Što ste do sada uradili po tom pitanju i što ste poduzeli 

ovo ljeto kada je situacija eskalirala djelomično i zbog cijene parkiranja u „Rogačima“? Što mislite 

poduzeti do sljedeće turističke sezone i što ćete napraviti po tom pitanju? 

- Što ste sve poduzeli od svibnja ove godine do danas vezano za probleme u Nautičkom centru, od 

svibnja kada je raspisan natječaj za članove uprave koji nije u skladu sa sistematizacijom radnih 

mjesta. Što ste poduzeli po prijavama nepravilnosti radnika Nautičkog centra? Što ste poduzeli po 

pitanju nesakupljanja otpada i infantilnog natpisa na vratima ureda Nautičkog centra i imate li 

povjerenja u osobu koja se tako ponaša? Dakle, što ste poduzeli po pitanju zabilježenih nepravilnosti 

u Nautičkom centru Komiža d.o.o. i što planirate poduzeti? 

Tonka Ivčević: očitovat ću se pisanim putem jer je ovo velika količina pitanja. 

 

AD-3 

Viši referent Stanko Žuanić kratko je obrazložio predloženu točku dnevnog reda. 

Tonka Ivčević: želim istaknuti važnost usvajanja ovog rebalansa zbog iznimne važnosti za život 

zajednice; povećanje troškova električne energije, tretiranje palmi, pokroviteljstvo DVD-a Komiže 

za 70. obljetnicu, nabava knjige Andrije Vitaljića, nabava vatrogasnog kombi vozila, projekt Geo fish 

Geoparka Viški arhipelag, automatska rampa za parkiralište „Rogači“, otkup zemljišta za pristupnu 

cestu za groblje te zemljište na otoku Biševu pokraj Centra za posjetitelje, organizacija vodonosca za 

Biševo, radne bilježnice za osnovnu školu. 

Ivica Vitaljić: Odbor za proračun i financije još uvijek očekuje odgovor s podatkom o ukupnoj 

vrijednosti projekta automatske rampe. 

Mari Greget: nedavno odvoženje olupina s Biševa, kako su vozila uopće dospjela tamo kad je bilo 

potrebno odvoženje? 

Tonka Ivčević: trebamo biti svjesni da stanovnici Biševa ne bi mogli funkcionirati bez vozila i da se 

tamo dovoze mahom stara vozila u privatnom aranžmanu. U okviru dostave vode na Biševo 

iskorištena je prilika u vidu trajekta koji je dovezao cisternu da odveze olupine s otoka, sve u 

organizaciji i trošku Nautičkog centra Komiža d.o.o. kojem se zahvaljujem kao i Vodovodu i odvodnji 

otoka Visa. 

Ivica Vitaljić: mi ćemo podržati rebalans proračuna bez obzira na probleme u komunikaciji koje 

imamo. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu 

i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

        (Izmjene i dopune Proračuna objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 



AD-4 

Gradonačelnica Tonka Ivčević kratko je obrazložila predloženu točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu 

(Izmjene i dopune Odluke objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-5 

Gradonačelnica Tonka Ivčević kratko je obrazložila predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: zašto je povišen iznos za troškove dezinsekcije? 

Tonka Ivčević: nije bilo moguće u vrijeme donošenja proračuna predvidjeti sadašnje povećanje cijena 

struje. Dezinsekcija se odnosi na troškove za sanaciju palmi koje su tretirane kako bi se spasile od 

nametnika. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području grada Komiže za 2022. godinu 

( Izmjene i dopune Programa objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-6 

Gradonačelnica Tonka Ivčević kratko je obrazložila točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: zašto se smanjuju sredstva za prometnicu u radnoj zoni Ravno? 

Tonka Ivčević: to je jedan od projekata u okviru radne zone, ne mogu se realizirati dok se ne ispune 

svi uvjeti, među ostalim i darovanje zemljišta od strane države. 

Ivica Vitaljić: vrijednost projekta Trga Gospe od sedam žalosti je u manjem iznosu od navedenog? 

Tonka Ivčević: nisu prikazani troškovi vodovodne infrastrukture i stručnog nadzora. 

Ivica Vitaljić: što je s rampom za invalide, zna li se lokacija? 

Tonka Ivčević: naručen je projekt na lokaciji druga ploča. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 

na području grada Komiže za 2022. godinu 

(Izmjene i dopune Programa objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-7 

Gradonačelnica je kratko obrazložila točku dnevnog reda. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2022. godinu 

(Izmjene i dopune Programa objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-8 

Gradonačelnica je kratko obrazložila točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: što je s smještajem za profesora matematike? 

Tonka Ivčević: Grad je spreman sufinancirati smještaj, prema informacijama bi trebao doći u drugom 

polugodištu po provedenom natječaju. 

Ivica Vitaljić: što je s prijevozom naših nogometaša koji treniraju u Visu? 

Tonka Ivčević: nemam odgovor na to pitanje, ne bih znala, meni se nitko nije obratio. 



Ivica Vitaljić: obratili su vam se svake godine ali mi ne raspisujemo natječaj na kojem oni mogu 

dobiti sredstva jer nemaju adresu u Komiži. Da li bi mogli taj natječaj za sport proširiti i na područje 

Visa? 

Tonka Ivčević: oprosti, nisi u pravu, mislim da te ne moram podsjećati da nije tako, oni samo moraju 

obavljat tu djelatnost na području našeg Grada. 

Ante Jurić: nisu se nikad javili na naš natječaj. 

Ivica Vitaljić: zato što ste im objasnili da ne mogu dobit, da ste razgovarali koliko sam shvatio ali da 

ne mogu dobit. 

Ante Jurić: nijedna udruga ne može dobiti sredstva mimo natječaja ali postoje izuzeci. 

Tonka Ivčević: i ne moraju imat sjedište u Komiži ali mora obavljati djelatnost u Komiži. 

Ivica Vitaljić: ne provode ali provode s našom djecom na njihovom području i zato ne mogu dobit. 

Možemo jednostavno to riješiti da im pomognemo, treba promijeniti naš natječaj. 

Tonka Ivčević: pa kako ćemo pomoći nekom tko se nije obratio za pomoć? Dogovarali su se s 

Nautičkim centrom, to se tako rješavalo. 

Goran Miletić: nisu uspjeli s nautičkim centrom naći dogovor, bilo bi dobro da sjednemo i pronađemo 

neki način za pomoć djeci. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2022. godini 

(Izmjene Programa su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-9 

Gradonačelnica je kratko obrazložila točku dnevnog reda 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2022. godinu 

(Izmjene i dopune Programa objavljene su u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-10 

Viši referent Stanko Žuanić kratko je obrazložio predloženu točku dnevnog reda. 

Tonka Ivčević: želim napomenuti kako se za Komižu radi o povijesnom polugodišnjem izvještaju jer 

je zabilježeno najveće polugodišnje ostvarenje ikad. Zahvaljujem se Stanku na uloženom trudu. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za, donosi 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2022. godinu 

(Polugodišnji izvještaj objavljen je u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-11 

Gradonačelnica je kratko predstavila svoje izvješće o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 

Ivica Vitaljić: može li se dobiti studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa? 

Tonka Ivčević: pitati ću Javnu ustanovu „More i krš“ koji su je izradili. 

Ivica Vitaljić: plaža Bjažićevo – problem s ispustom? 

Tonka Ivčević: bila je sanitarna inspekcija po tom pitanju. Potrebno je postaviti odgovarajuću pumpu 

i riješiti spoj za taj dio. 

Ivica Vitaljić: članica ste skupštine Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o., kakvo je stanje u 

vodovodu? 

Tonka Ivčević: odlično budući da u stanju suše ove godine nismo imali redukcije. Želim istaknuti u 

tom kontekstu kako smo ovo ljeto ukinuli tuševe na plažama ne toliko zbog potrošnje koliko smo 

htjeli na taj način poslati poruku ljudima o nužnosti racionalnog trošenja vode. 

Ivica Vitaljić: napravite tablu i obavijestite ljude. 



(Vijećnik Vicko Mardešić uz ispriku je napustio sjednicu) 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 1 glas Suzdržan, donosi 

 

Zaključak o Izvješću o radu Gradonačelnice Grada Komiže za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-12 

Gradonačelnica je kratko obrazložila predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: zašto radna zona a ne slobodna carinska zona? 

Ante Jurić: radi se o terminu koji je spomenut u prostornom planu Grada iz 2006. godine, naknadno 

se odustalo od toga jer ne postoje zakonski uvjeti za formiranje slobodne carinske zone. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Odluku o osnivanju radne zone Ravno 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

AD-13 

Gradonačelnica je kratko obrazložila predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: Odbor za gospodarstvo nije podržao ovaj Program. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 1 glas Suzdržan, donosi 

 

Program izgradnje i razvoja radne zone Ravno 

(Program je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-14 

Pročelnik je kratko obrazložio predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: već je podignuta osnovica za plaće službenika odlukom gradonačelnice. Za koliko? 

Tonka Ivčević: za 20%.  

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

 

AD-15 

Pročelnik je kratko obrazložio predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: mi u ovom trenutku nismo zadovoljni radom gradonačelnice niti njenim odnosom 

prema Gradskom vijeću i zato nećemo podržati ovu točku dnevnog reda. 

Mari Greget: osobno nisam zadovoljna komunikacijom gradonačelnice s nama ali smatram da 

gradonačelnica dosta radi i znam koliko angažmana daje. Nadam se nastavku kvalitetnije suradnje. 

Tamara Alavanja: takav stav bi bio nepoštivanje ne samo gradonačelnice nego i Grada. 

Ante Jurić: plaća gradonačelnice nije se mijenjala od 2015. godine što je dosta dug period i to je 

razlog prijedloga ove Odluke. U vaše razloge u odnosu na ovu odluku neću ulaziti ali to nije argument 

budući da vaša komunikacija kao vijećnika ne bi trebala ići prema gradonačelnici nego upravnom 

odjelu. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za, 1 glas Protiv i 1 glas Suzdržan, donosi 

 

Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika 

(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 



AD-16 

Pročelnik je kratko obrazložio predloženu točku dnevnog reda. 

Ivica Vitaljić: kao i posljednji put smatram da se kodeks mora odnositi i na gradonačelnicu, Zakon je 

samo minimum.  

Ante Jurić: to je promašeno tumačenje jer su odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa jasne po 

tom pitanju da se kodeks odnosi na vijećnike a po mišljenju Ministarstva uprave može se odnositi i 

na članove radnih tijela Gradskog vijeća. Tijela izvršne vlasti su obuhvaćena istim Zakonom i ne 

može se na taj način preuzimati ovlasti zakona na lokalnu samoupravu. 

Tonka Ivčević: bila sam puno puta prijavljivana povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa ali 

nikad nije pokrenut postupak protiv mene. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 4 glasova Za, 1 glas Protiv i 2 glas Suzdržan, donosi 

 

Etički kodeks ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Komiže 

(Etički kodeks je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-17 

Zaprimljen je Financijski izvještaj i Izvješće o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2021. 

godinu. 

Ivica Vitaljić: Koliko procjenjujete da će koštati izmjena u sustavima vodovoda ako se bude gradio 

hotel? 

Anja Vargić: takve projekcije još nisu moguće jer je novi hotel tek u planu ali sigurno se neće dopustiti 

nešto što bi ugrozilo sustav. 

Ivica Vitaljić: koliki su gubici? 

Anja Vargić: oko 25% što je za nas dosta ali na državnoj razini je jako malo. 

Ivica Vitaljić: nedostaje li vam samostalnih vodoinstalatera?  

Anja Vargić: nemamo nedostatak, samostalni vodoinstalater s tim opisom radnog mjesta ne postoji u 

firmi. Pokrivamo sve potrebe s postojećim radnicima. 

Ivica Vitaljić: analize vode tko provodi i dobivate li izvješća? 

Anja Vargić: Nastavni zavod za javno zdravstvo svaki mjesec, možete dobiti rezultate na uvid. 

Ivica Vitaljić: u poboljšavanju sustava se provode istraživanja bušotina, ima li novosti po tom pitanju? 

Tonka Ivčević: nisu još provedena, osigurana su sredstva ali nije realizirano. 

Ivica Vitaljić: B1 bušotina; kvaliteta vode u odnosu na izvor Pizdica? 

Anja Vargić: iz analize proizlazi da je i kvalitetnija. 

Ivica Vitaljić: koliki je minimum u bunarima? 

Anja Vargić: na razini prošle godine 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu 

Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 2021. godinu 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-18 

Zaprimljen je Financijski izvještaj i Izvješće o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 2021. godinu. 

Tonka Ivčević: nažalost, direktorica je opravdano odsutna, u slučaju nekakvih pitanja može se pisano 

očitovati. 

Prešlo se na glasovanje o Zaključku o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Nautičkog centra 

Komiža d.o.o. za 2021. godinu; 1 Za, 3 Protiv, 3 Suzdržana 

 

AD-19 

Zaprimljeno je Izvješće o izvršenju programa rada Turističke zajednice Grada Komiže za 2021. 

godinu. 

Ivica Vitaljić: koliki je udio u broju noćenja privatnih iznajmljivača a koliko hotel „Biševo“? 



Bogoljub Mitraković: nemam taj podatak trenutno, mogu se pisano očitovati. 

Ivica Vitaljić: ima još pitanja pa ćemo poslati mailom upite. 

Tonka Ivčević: u hotelu su svi gosti prijavljeni za razliku od dijela privatnog smještaja. 

Ivica Vitaljić: je li taj problem rješiv i koliko otpada na iznajmljivanje na crno? 

Bogoljub Mitraković: u špici sezone imamo oko 2000 ležajeva i zabilježenih oko 700 navodno 

praznih kreveta a očita je puna popunjenost kapaciteta. Dakle oko trećine. 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 5 glasova Za i 2 glasa Suzdržana, donosi 

 

Zaključak o Izvješću o izvršenju programa rada 

Turističke zajednice Grada Komiže za 2021. godinu 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-20 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Zaključak o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu DVD-a Komiža za 2021. godinu 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-21 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Zaključak o formiranju odgojnih skupina 

za vrtićki i jaslički program za pedagošku godinu 2022./2023. godinu 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-22 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića „Komiža“ 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-23 

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za, donosi 

 

Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva proslave 70 godina DVD Komiža 

(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 05/22) 

 

AD-24 

Ivica Vitaljić: na posljednje vijećničko pitanje dobio sam odgovor kako Grad ne ostvaruje nikakvu 

naknadu za javnu površinu od strane hotela, što je s dijelom terase hotela? 

Tonka Ivčević: to je gospodarska cjelina hotela ali možemo provjeriti.  

Edo Bogdanović: od 1961 je sadašnje stanje. 

 

 

 

Sjednica je završila u 22:15 sati. 

 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik: 

 Ante Jurić        Edo Bogdanović 


