ZAPI SN I K
5. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 30. studenog 2017. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Antonija Zanki Mardešić, Katarina Martinis, Antonio Rogošić,
Vicko Mardešić, Joško Karuza, Mićo Sviličić, Tamara Alavanja, Jurica Jončić, Dalka Zanki
Izočan vijećnik: Vinko Mardešić (neopravdano)
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik), Dinka Zanki (viši referent)
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent)
Predložen je
DNEVNI

RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Komiže
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže za 2017. godinu
II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2017. godinu
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Komiže za 2017. godinu
7. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.
8. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
9. III. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu
10. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Komiže za 2017. godinu
11. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Komiže s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Komiže za
četverogodišnje razdoblje od 2018. do 2021. godine
13. Odluka o izmjeni Idejnog urbanističkog rješenja Gradski projekt "A"
(Idejno urbanističko rješenje dostupno je na web stranici Grada Komiže www.komiza.hr)
14. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-1
Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-2
Antonija Zanki Mardešić: vezano za gradnju na Biševu – gradi li se s građevinskom dozvolom i jeli
pristigla prijava od strane građana?
Tonka Ivčević: Grad Komiža ne izdaje građevinske dozvole stoga nemam informaciju o tome gradi
li se s građevinskom dozvolom, a zaprimili smo prijavu Društva arhitekata Splita.
Mićo Sviličić: radovi u Ulici Matije Gupca započeli su 1.10. Kada se očekuje završetak?
Tonka Ivčević: početkom iduće godine. Kada uređujemo bilo koju ulicu želimo da se sve napravi,
kao npr. elektro i ostale instalacije. U ovom slučaju se radi o kašnjenu HEP-a i to je glavni razlog
zbog kojeg radovi još nisu gotovi.

Mićo Sviličić: imam prijedlog odnosno sugestiju – kada se bude izrađivao Proračuna za iduću
godinu, da se u izradu uključi i članove Odbora za kulturu, odnoso da nas se sazove na vrijeme.
Tamara Alavanja: kao predsjednica Odbora mogu reći da će se sjednice sazivati i češće nego inače.
Na zadnjoj sjednici sam jedina došla, a nitko se nije ni ispričao.
AD-3
Ante Jurić: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja odradilo je svoj dio posla. Zaprimljen je jedan
prijedlog za dodjelu Povelje Grada Komiže - Udruga Palagruza.
Mićo Sviličić: ovo je prvi put da Povjerenstvo daje prijedlog. Zašto prijedlog nije dostavljen u
materijale za ovu sjednicu?
Ante Jurić: nije Povjerenstvo predlagatelj, dopis je nespretno napisan u smislu predlagatelja i kome
se dostavlja. Na kraju dopisa stoje imena predlagatelja i supredlagatelja. Prijedlog nije bio u
materijalima jer se Povjerenstvo sastalo u ponedjeljak, materijali su već bili dostavljeni, a
Povjerenstvo je tijelo koje utvrđuje prijedlog i uz obrazloženu preporuku isti dostavlja Gradskom
vijeću koje donosi odluku.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o dodjeli javnih priznanja Grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-4
Gradonačelnica je ukratko obrazložila predmetnu točku.
Mićo Sviličić: što predstavlja trošak sa pozicija Dan Grada i Festival klapa?
Tonka Ivčević: Izdatak sa pozicije Festivala klapa se odnosi na Festival klapa Omiš i koncert zbora
Brodosplit koji je održan za Uskrs. Pozicija Dan Grada neće biti realizirana u ovom iznosu obzirom
da nemamo vanjskih sudionika.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 7 glasova Za i 3 Suzdržana, donosi
I Z M J E N E I DO PU N E
Programa javnih potreba u kulturi Grada Komiže u 2017. godini
(Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-5
Gradonačelnica je obrazložila predmetnu točku.
Mićo Sviličić: božićnice za umirovljenike se dodjeljuju iz ovog Programa?
Tonka Ivčević: da.
Antonija Zanki Mardešić: mogućnost dodjele besplatnih udžbenika?
Tonka Ivčević: tu inicijativu je pokrenula Splitsko-dalmatinska županija, ali još nisu utvrđeni
kriteriji. Gradovi i općine će prema određenim kriterijima biii podjeljeni u kategorije i sudjelovati
će u sufinanciranju. Županija je također uvela i naknadu za rođenje djeteta. Grad Komiža se nalazi u
2. skupini što podrazumijeva naknadu u iznosu od 1.000,00 kn i pomoć u iznosu od 450,00 kn koja
se može realizirati u Gradskoj ljekarni.
Edo Bogdanović: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb se sastao.

Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
II. I Z M J E N E I D O P U N E
Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2017. godinu
(II. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glansiku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-6
Gradonačelnica je obrazložila predmetni prijedlog Izmjena i dopuna, te rekla kako greškom u
prijedlogu nije navedeno da se skida stavka – Ulica Matije Gupca u iznosu od 160.000,00 kn.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
II. I Z M J E N E I D O P U N E
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Komiže u 2017. godini
(II. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glansiku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-7
Gradonačelnica je obrazložila predmetnu točku.
Dalka Zanki: što spada pod urbanu opremu?
Tonka Ivčević: koševi, klupe.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
III. I Z M J E N E I D O P U N E
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
(III. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glansiku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-8
Dinka Zanki obrazložila je prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Komiže za 2017.
godinu.
Mićo Sviličić: što predviđa iznos na poziciji Geopark?
Tonka Ivčević: izrada tematskih staza od strane Hrvatskog geološkog instituta, izrada elaborata i
opis najznačajnijih geotočaka na području Grada Komiže. Radi se o kompletnoj usluzi Hrvatskog
geološkog instituta. Nacionlano povjerenstvo pri Ministarstvu je prihvatilo našu aplikaciju i
proslijedilo je UNESCO-u u Parizu.
- Vezano za naš izvorni proračun, on nije smanjen, već se i povećao što znači da je veća i bolja
gospodarska aktivnost na području Grada Komiže, što svakako veseli.
Antonio Rogošić: sastao se Odbor za proračun i financije i predložio usvajanje III. Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i III. Izmjena i
dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
III. I Z M J E N E I D O P U N E
Proračuna Grada Komiže za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
(III. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)

AD-9
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
III. I Z M J E N E I D O P U N E
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2017. godinu
(III. Izmjene i dopune su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-10
Pročelnik je obrazložio predmetnu točku.
Edo Bogdanović: član Stožera Slaven Kevo – on više nije zaposlen u Vodovodu i odvodnji otoka
Visa d.o.o.
Ante Jurić: tražit ćemo promjenu člana.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
Godišnju analizu stanja
Sustava zaštite i spašavanja na području grada Komiže za 2017. godinu
(Godišnja analiza objavljena je u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-11
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
Godišnji plan razvoja Sustava civilne zaštite na području grada Komiže za 2018. godinu
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
(Godišnji plan je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-12
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Komiže
za četverogodišnje razdoblje od 2018. do 2021. godine
(Smjernice su objavljene u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-13
Ante Jurić: sastao se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje. Izmjene se odnose na ispravak
uočenih pogrešaka u Idejnom rješenju.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o izmjeni Idejnog urbanističkog rješenja Gradski prijekt "A"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 06/17)
AD-14
Gradonačelnica Tonka Ivčević pozvala je vijećnike na svečanu sjednicu Gradskog vijeća koja će se
povodom Dana Grada Komiže i blagdana sv. Nikole održati 6.12., u Galeriji "Boris Mardešić", s
početkom u 9:00 sati, kao i na ručak u restoranu hotela Biševo u 13:00 sati.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

