Z A P I S N I K
14. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 13. travnja 2015. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Toni Borčić, Vicko Fadić, Pino Vojković, Jerko Marinković,
Tonči Darlić, Karmelo Janjić, Katarina Martinis, Bogoljub Mitraković.
Izočni vijećnici: Jurica Jončić (neopravdano), Bepi Petrašić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Dubravka Zanki (zamjenica gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik JUO), Ana Žitko (Dječji vrtić Komiža), Luca Bogdanović (Gradska knjižnica Ranko Marinković),
Martina Gabrić (Centar za pomoć i njegu Komiža), Mari Greget (Turistička zajednica Grada Komiže).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Predložen je

DNEVNI

RED:

1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
2. Pitanja vijećnika
3. Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Komiže od 2015. do 2020. godine
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Komiže
5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
6. Dječji vrtić "Komiža" – Financijski izvještaj i Izvješće o radu za 2014. godinu
7. Gradska knjižnica "Ranko Marinković" – Financijski izvještaj i Izvješće o radu za 2014.
8. Centar za pomoć i njegu Komiža – Financijski izvještaj i Izvješće o radu za 2014. godinu
9. Turistička zajednica Grada Komiže – Financijski izvještaj i Izvješće o radu za 2014. godinu
10. Razno
Predloženi dnevni red je prihvaćen jednoglasno (9 Za).
AD-1
Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je prihvaćen jednoglasno (9 Za).
AD-2
Gradonačelnica je nazočnima predstavila novog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela gosp.
Antu Jurića, dipl.iur. kojem su svi zaželjeli brzu prilagodbu i uspjeh u radu.
Edo Bogdanović: započelo se sa posebnim parkirnim dozvolama na jednoj lokaciji, s tim da ima još
lokacija za tu svrhu. Mišljenja sam da je šteta to ne realizirati.
Tonka Ivčević: postavljeno je onoliko parkirnih mjesta koliko je bilo ineteresa. Predviđena lokacija
za PPD je sve do boćarske dvorane i proširenje prema ljekarni.
Edo Bogdanović: možda bi trebalo postaviti sve rampice, pa će biti više zainteresiranih.
Tonči Darlić: apelirao bih na gradonačelnicu da se poduzmu radnje na zaštiti mjesta za taxi vozila,
jer često se događa da se netko drugi parkira na mjesta predviđena za taxi vozila, tako da mi koji
zakupimo javnu površinu ostajemo bez parkirnog mjesta.
Tonka Ivčević: ja bih Vas zamolila da me odmah kontaktirate kada se dogodi takva situacija.
Bogoljub Mitraković: što je sa suradnjom između Komiže i Pescare na uspostavi katamaranske
linije?
Tonka Ivčević: i dalje smo u kontaktu, ali oni još nisu riješili problem luke.

AD-3
Tonka Ivčević obrazložila je predloženu Odluku:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu
podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i
druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj jedinica lokalne samouprave", koji je otvoren do 11. svibnja 2015. godine.
U okviru navedenog, jedan od preduvjeta je i donošenje ove Odluke Gradskog vijeća.
Jedino bih predložila manju izmjenu u nazivu tako da bude u skladu s nazivom u natječaju – radilo
bi se o izradi "Strateškog razvojnog programa", a ne o "Strategiji razvoja", ostalo sve ostaje isto.
Idući korak je dostava poziva konzultantskim tvrtkama u skladu s Internom odlukom za nabavu
robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti, znači radi se o bagatelnoj nabavi. Maksimalan iznos
koji se može dobiti je 70.000 eura.
Moramo dobro isplanirati strategiju, stoga Vas pozivam ukoliko je netko zainteresiran za izravno
sudjelovanje u izradi Strategije, neka se javi. Biti će organizirane i radionice, potom i javna
rasprava.
Vicko Fadić: tko sastavlja Povjerenstvo?
Tonka Ivčević: Ivana Brajković i Veni Vitaljić su uvijek članice Povjerenstva jer imaju certifikat, a
eventualni treći član se bira prema predmetu nabave.
Vicko Fadić: zašto Vi imenujete članove radnog tijela Vijeća, a ne Gradsko vijeće?
Tonka Ivčević: poučena dosadašnjim iskustvom, odlučila sam se predložiti članove ovog radnog
tijela. I zadnji put je bila obveza političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predložiti
članove Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, pa nijedan prijedlog nije dostavljen.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za), donosi
O D L U K U
o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Komiže od 2015. do 2020 godine
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)

AD-4
Tonka Ivčević: donošenje ove Odluke je inicirao vijećnik Bogoljub Mitraković. Predložila sam
novu odluku jer je izašao novi Zakon o savjetima mladih. Nažalost, opet sam skeptična jer je sve
dosta formalizirano, ali to nije razlog za odustajanje.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za), donosi
O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)
AD-5
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi
Z A K L J U Č A K
o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)

AD-6
Ana Žitko obrazložila je predmetno izvješće za 2014. godinu. Istaknula je problem nedostatka
domara, sa čime se, navela je gradonačelnica, suočava i Grad Komiža, ali u ovome trenutku nema
mogućnosti zapošljavanja domara.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Dječjeg vrtića "Komiža" za 2014. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)

AD-7
Luca Bogdanović obrazložila je predmetno izvješće za 2014. godinu.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) donosi
Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Gradske knjižnice "Ranko Marinković" za 2014.
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)

AD-8
Marina Gabrić obrazložila je predmetno izvješće za 2014. godinu.
Gradonačelnica je istaknula kako je Centar za pomoć i njegu Komiža bio jedan od rijetkih u
Republici Hrvatskoj koji je nastavio s radom kada su nastupile izmjene Zakona, a prilagodbe i
usklađivanje je izvršeno uz rad.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (9 Za) donosi
Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Centra za pomoć i njegu Komiža za 2014. godinu
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)

AD-9
Mari Greget obrazložila je predmetno izvješće za 2014. godinu.
Edo Bogdanović: što je s lokacijama TIC-a i uredom direktora?
Mari Greget: TIC ostaje na istoj lokaciji, a ured direktora će se u srpnju, kada ured zaposli dva
sezonca, eventualno preseliti u prostoru Kulturnog centra "Ivan Vitić".
Jerko Marinković: vezano za organizaciju koncerata kod Nove crkve – ako je npr. u devet sati
prodano samo pet ulaznica, zašto se usred koncerta ne otvori ograda da se može slobodno ući?
Mari Greget: smatram da je nepošteno ako netko plati ulaznicu u sredini predstave ostale pustiti
gratis. A moram reći da se izvođači uglavnom i financiraju od prodaja ulaznica.
Toni Borčić: plato kod zgrade Spomen doma se može također iskoristiti za organizaciju koncerata i
predstava.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
Z A K L J U Č A K
o Financijskom izvještaju i Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Komiže za 2014.
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 03/15)
AD-10
Tonka Ivčević: Grad Komiža se i ove godine priključio akciji Zelena i Plava čistka.
Zelena čistka održava se u subotu 18.04. - čistit će se put i uvala Duboka.
Plava čistka održava se 9.05. - čistit će se akvatorij komiške luke.
Pozivam Vas da se priključite akciji.
Jerko Marinković: muškoj ekipi Boćarskog kluba "Komiža" potrebno je kupiti 22 trenirke. Ženska
ekipa se snašla i one imaju svoje trenirke. Raspolažemo sa cca 4.500,00 kn i nedostaje nam oko
1.500,00 kn, tako da imam prijedlog. Predlažem da se vijećnici odreknu jedne vijećničke naknade
za tu svrhu.
Gradsko vijeće je jednoglasno (9 Za) prihvatilo prijedlog.
Nakon izvršenog obračuna vijećničkih naknada za 14. sjednicu, neto iznosi uplatit će se na žiro
račun Boćarskog kluba "Komiža" (IBAN HR2224020061100565803).
Sjednica je završila u 19:15.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

