Z A P I S N I K
12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA KOMIŽE
Održane 11. ožujka 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 10:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Toni Borčić, Pino Vojković, Jerko Marinković, Vicko Fadić,
Tonči Darlić, Katarina Martinis,. Jurica Jončić, Bepi Petrašić i Karmelo Janjić.
Izočan član: Bogoljub Mitraković (opravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Dubravka Zanki (zamjenica gradonačelnice), Dinka Zanki
(viši referent), Daian Kukoč (viši referent), građani.
Predložen je

DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.

RED:

Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža
Razno

Dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-1
Vicko Fadić: u ad-2), kod rasprave o formiranju Savjeta mladih, ja sam rekao da smo svojedobno
imali Savjet mladih čiji član je bio i Karmelo Janjić. Zatim sam ga upitao jesu li se ikada sastali, na
što je on odgovorio negativno i nakon toga je gradonačelnica ukratko navela što bi bio posao
Savjeta mladih.
Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (10 Za) prihvaćen, a navedeno
će se u istome ispraviti.
AD-2
Jerko Marinković: jeli moguće sredstva namijenjena za financiranje članova predstavničkog tijela s
liste grupe birača uplaćivati na jedan žiro račun?
Tonka Ivčević, Veni Vitaljić: prema uputama DIP-a to nije moguće, svaki član mora imati svoj
zaseban račun.
Vicko Fadić: vezano za problem Srećka Božanića i puta koji prolazi preko njegove parcele – kakvo
obrazloženje mu je dato, pošto on nije zadovoljan sa istim?
Tonka Ivčević: izvod iz plana ne mogu dati gosp. Božaniću dok se plan ne prihvati, odnosno
donese.
U članku 27. stavak 12. prijedloga plana navedeno je objašnjenje za njegov problem:
"U konsolidiranim i nekonsolidiranim područjima (zone 2., 5. i 6.), zbog konfiguracije terena,
vlasničkih odnosa i stvarnog stanja na terenu, moguća je korekcija trasa i uređenje zemljišnog
pojasa prometnice s usjecima, nasipima i potpornim zidovima, u koridoru do maksimalno 5 m sa
svake strane planirane trase prometnice. Planirane trase prometnica prikazane su u grafičkom
prikazu 2a. "Prometna i ulična mreta" u mjerilu 1:2000".
Moguće je izmještanje trase u koridoru 5 m sa svake strane planirane prometnice.

Vicko Fadić: kako se dolazi do zaključka o toj korekciji?
Tonka Ivčević: sve je navedeno u tom članku 27. stavak 12. - znači to ovisi o konfiguraciji terena,
vlasničkim odnosima, stanja na terenu.
Toni Borčić: jeli to put višeg ranga?
Tonka Ivčević: nije, to je pješački put. Navedeni članak se odnosi na sve puteve na području Grada
Komiže.
Jerko Marinković: dobili smo tablicu zaduženja za javne površine, a zatim i dodatni dopis. Moram
reći da su mi podaci o zaduženju i prihodu pomalo nejasni.
Diana Kukoč, referentica koja radi na navedenim poslovima u gradskoj upravi rekla je kako je
pretpostavljala da će podaci biti nejasni, obzirom su zaduženja i uplate prikazane po godinama,
odnosno za korisnika koji svoju obvezu za 2013. godinu nije podmirio u 2013. godini, već u 2014.
godini, takav podatak o podmirenju duga u 2014. godini nije vidljiv iz priložene tabele.
Vijećnici su zatražili da se ubuduće podaci prikazuju na način da je vidljivo podmirenje dugovanja
u godini kada je uplata izvršena.
AD-3
Edo Bogdanović: dobili ste dodatne materijale za 3. i 4. točku dnevnog reda, odnosno prijedloge
amandmana na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže i na
konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža predlagateljice Tonke Ivčević,
gradonačelnice, prijedloge zaključka, Zapisnik sa sjednice Odbora za urbanizam i prostorno
uređenje i odgovore na primjedbe i prijedloge Odbora na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Komiže i na prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža.
Jurica Jončić: Odbor se sastao i tražio da se predmetni odgovori dostave svim vijećnicima. Kao što
vidite, većina naših primjedbi je i prihvaćena. Odbor je jednoglasno prihvatio predložene
amandmane i većinom glasova dao pozitivno mišljenje na prijedloge Odluka o donošenju ID PPUG
Komiže i UPU naselja Komiža.
Tonka Ivčević je obrazložila predloženi amandman na konačni prijedlog ID PPUG Komiže ističući
kako je prilikom donošenja Prostornog plana uređenja Grada Komiže 2006. godine, namjera
naručitelja izrade bila da čestica 1594/1 bude u zoni "mješovita namjena pretežno stanovanje",
međutim greškom je čestica ucrtana u zoni "zaštitna zelena površina".
Predloženim amandmanom namjera je ispraviti učinjenu pogrešku.
Isti amandman predložen je i na Konačni prijedlog UPU-a naselja Komiža (amandman br. 4).
Veliko područje u sjeverozapadnom dijelu obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Komiže, prenamijenjeno je iz neizgrađenog građevinskog područja u zonu Z-zaštitno
zelenilo, tako da je gore navedena prenamjena ustvari zamjena/preoblikovanje navedenih namjena
bez povećanja građevinskog područja.
Vicko Fadić: u prvoj verziji UPU-a – predmetna kuća je bila ucrtana u građevinsku zonu stanovanje
u zelenilu. Tako da se greška nije dogodila 2006. godine, već kasnije.
Tonka Ivčević: nije točno. Plan je bio na urbanističkoj inspekciji koja je naložila da se sva
građevinska područja vrate u stanje kakvo je bilo u planu iz 2006. godine.
Glasovanje o predloženom amandmanu, odnosno o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju
amandmana na Konačni prijedlog ID PPUG Komiže: 10 Za (jednoglasno).

Tonka Ivčević: vezano za proceduru s amandmanima – prihvaćeni amandmani se uz zahtjev šalju
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost. Nakon dobivenog odgovora, saziva
se sjednica Gradskog vijeća sa istim dnevnim redom kao i danas, stoga Vam najavljujem sjednicu
Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 16. ožujka 2015. godine, u ovom prostoru, s
početkom u 10:00 sati.
Bepi Petrašić: vezano za sazivanje sjednica kroz jutro, to je veliki problem, jer morao sam ostaviti
posao radi sjednice, što mi je uistinu nezgodno. Mogu li se sjednice održavati u popodnevnim
satima?
Tonka Ivčević: ovo je izvanredna situacija i ubuduće će se sjednice održavati u popodnevnim
satima.
Gradsko vijeće Grada Komiže donosi
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Amandmana na
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže
(Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/15)
AD-4
Tonka Ivčević predložila je četiri amandmana na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja
naselja Komiža:
• Predloženim amandmanima br. 1, 2. i 3, daje se mogućnost da se osim javnog arhitektonskourbanističkog natječaja za odabir idejnog rješenja, može provesti i izrada cjelovitog
urbanističkog rješenja uz suglasnost Grada Komiže na urbanističko rješenje;
Obrazloženje za amandman br. 4 izneseno je u prehodnoj točki dnevnog reda.
Vicko Fadić: na sjednici Odbora, načelno sam bio suglasan sa predloženim amandmanima, ali smo
na Klubu vijećnika HDZ-a odlučili da ćemo ipak biti suzdržani.
Glasovanje o predloženim amandmanima, odnosno o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju
amandmana na Konačni prijedlog UPU-a naselja Komiža: 7 Za, 3 Suzdržana.
Vicko Fadić: predao bih amandman HDZ-a GO Komiža, pošto me je gosp. Srećko Božanić zamolio
da predložim amandman.
Vijećnik Fadić je pročitao predmetni amandman.
Gradonačelnica je rekla kako je bilo koja izmjena u pogledu prometnica, zadiranje u imovinskopravne odnose, što ne može biti prihvaćeno, kao što joj je rečeno u Ministarstvu graditeljstva i
prostornog uređenja.
Edo Bogdanović: procedura oko podnošenja amandmana prema odredbama Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Komiže je slijedeća:
• Članak 33. stavak 1.:
"Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku
amandmana uz obrazloženje, najkasnije dan prije održavanja sjednice".
• Članak 34. stavak 1.:
"Iznimno, ako se većina pristunih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i
usmeno, na sijednici, u tijeku rasprave".

Vicko Fadić: znači, morali bi glasovat o tome može li se podnijeti amandman na ovakav način.
Edo Bogdanović: tako je.
Glasovanje - prihvaća li se podnošenje amandmana od strane HDZ-a GO Komiža temeljem
članka 34. stavak 1. Poslovnika: 3 Za, 7 Suzdržani.
Vicko Fadić: znači, većina nije prihvatila i amandman se ne može podnijeti.

Gradsko vijeće Grada Komiže donosi
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Amandmana na
Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža
(Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 02/15)
(Napomena: Prijedlog amandmana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Komiže i na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža,
sastavni su dio ovog Zapisnika).
AD-5
Jerko Marinković: čest. 224/10 je ucrtana kao put i spaja tržnicu. Što će biti s tim?
Tonka Ivčević: treba vidjeti, uistinu neznam ovako napamet.
Sjednica je završla u 10:55 sati.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

