ZAPI SN I K
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Održane 29. siječnja 2019. godine, u Galeriji "Boris Mardešić", s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Edo Bogdanović, Tamara Alavanja, Katarina Martinis, Dalka Zanki, Mićo
Sviličić, Vicko Mardešić, Antonija Zanki Mardešić, Joško Karuza, Antonio Rogošić, Jurica Jončić.
Izočan vijećnik: Vinko Mardešić (neopravdano).
Ostali nazočni: Tonka Ivčević (gradonačelnica), Jerko Marinković (zamjenik gradonačelnice), Ante Jurić
(pročelnik), Bogoljub Mitraković (TZ Grada Komiže).
Zapisnik: Veni Vitaljić (referent).
Edo Bogdanović: predlaže se dopuna dnevnog reda s točkom:
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova radnih tijela
Predložen je
DNEVNI

R E D:

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

Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže
Pitanja vijećnika
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Komiže
Odluka o donošenju Programa mjera poticanja poduzetništva na području grada Komiže za
2019. godinu
7. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Idejnog urbanističkog rješenja Gradski projekt ,,A"
8. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu i sudjelovanje u natječaju za prijavu projekta
Tematski put: geostaza „Put Polja“
9. Zaključak o analizi turističke sezone 2018. godine
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova radnih tijela
11. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno (10 Za) prihvaćen.
AD-1
Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže je prihvaćen sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan.
AD-2
Antonija Zanki Mardešić: na glavnoj plaži, drugi prilaz – iz cijevi stalno istiće prljava, smrdljiva
voda. Trebalo bi to sanirati.
Edo Bogdanović: to je cijev koja ide iz hotela, radi se o oborinskoj vodi, prije sezone se zatvori, a
sada je na to spojen jedan sudoper u kojem se pere samo salata.
Antonija Zanki Mardešić: kada će biti raspisan natječaj za komunalnog redara i hoće li se tražiti
redar za cijelu godinu?
Tonka Ivčević: donesen je Plan zapošljavanja i navedeno radno mjesto je planirano kao sezonsko.
Mićo Sviličić: istočna strana Mustera – tamo nikada nije bio prozor. Otvorila su se tri pravokutna
prozora s pragovima. Nakon izvjesnog vremena, uklonili su se pragovi i dva prozora su dobila
drugačiji oblik. Gdje su konzervatori u svemu tome? Molim da mi se pribavi informacija o tome.

Tonka Ivčević: upit možemo uputiti župniku, jer Župa provodi investiciju, zasigurno u suradnji s
konzervatorima.
Mićo Sviličić: htio bih da se pitanje postavi konzervatorima.
Dalka Zanki: na Šporko žalo ima kuća koja predstavlja opasnost. Može li Grad nešto poduzeti po
tom pitanju?
Tonka Ivčević: kuća je prodana i projekt sanacije je napravljen.
AD-3
Ante Jurić: radi se o usklađenju s Zakonom.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o komunalnom doprinosu
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-4
Ante Jurić: također se radi o usklađenju s Zakonom.
OD LU KU
o komunalnoj naknadi
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-5
Tonka Ivčević: prijedlog Odluke je bio na javnoj raspravi. Nismo dobili niti jedan komentar po
čemu bi se dalo zaključiti da su građani zadovoljni predloženim. Iznos je izjednačen s iznosom
boravišne pristojbe. Smatram da je Odluka Vlade RH dijelom nakaradna jer se porez plaća prema
prebivalištu, a ne prema tome gdje se nekretnina nalazi. Na području grada Komiže ima oko 1400
ležaja vlasnika koji porez plaćaju paušalno. 75% ih je s prebivalištem u Komiži, a 25% nije.
Mićo Sviličić: koliko je do sada iznosio paušal?
Tonka Ivčević: za Komižu 300,00 kn, ostala naselja 150,00 kn.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
OD LU KU
o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Komiže
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-6
Gradonačelnica je obrazložila prijedlog Odluke kojom su uz dosadašnje uvedene još dvije mjere i
to: potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata i potpore jačanju poduzetničkih
kompetencija i konkurentnosti na tržištu.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 9 glasova Za i 1 Suzdržan, donosi
OD LU KU
o donošenju Programa mjera poticanja poduzetništva
na području grada Komiže za 2019. godinu
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)

AD-7
Odbor za urbanizam i prostorno uređenje podržao je prijedlog Odluke.
Tonka Ivčević: ovdje se radi o usklađenju s Urbanističkim planom uređenja naselja Komiža.
Gradsko vijeće Grada Komiže jednoglasno (10 Za), donosi
OD LU KU
o II. Izmjeni i dopuni Idejnog urbanističkog rješenja Gradski projekt "A"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-8
Tonka Ivčević: LAG Škoji je raspisao natječaj na koji se mogu prijaviti jedinice lokalne
samouprave koje pripadaju području LAG-a. Radi se o europskim sredstvima.
Mićo Sviličić: iz ovih materijala se malo toga može vidjeti.
Dalka Zanki detaljnije je obrazložila prijavu – radi se o trasi antičkog puta dužine oko 8 km, koja će
se opremiti sa 15 tabli, 13 putokaza, velikom mapom, postavile bi se klupe na odmorištima.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o davanju suglasnosti za prijavu i sudjelovanje u natječaju za prijavu projekta
Tematski put: Geostaza "Put Polja"
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-9
Pročelnik je obrazložio predmetu točku.
Tonka Ivčević: Nautički centar Komiža je predložio izmještanje autobusnog stajališta zbog
prometnih problema i problema parkiranja drugih sudionika u prometu sa kojima se suočavaju,
poglavito u sezoni. Vožaču je često nemoguće izaći sa stajališta, skrenuti i sl. Odbor je mišljenja
kako je to nepotrebno. Razmatra se i mogućnost neizmještanja stajališta. Da bi imali više policajaca
na području Komiže, uvjet je osiguranje smještaja i hrane za te policajce. Naš prijedlog su četiri
policajca s tim da Nautički centar preuzme troškove smještaja, a MUP troškove prehrane. Sklonija
sam rješavanju problema na ovakav način.
Mićo Sviličić: predlažem da direktor Turističke zajednice izradi izvješće na način kako ga je
izradila Modra špilja, da se vidi i struktura gostiju.
Što se tiče autobusnog stajališta – moramo biti na usluzi građanima, izmještanje stajališta u prostoru
ex vojarne Rogači je nezgodno, a policija uvijek predloži one mjere koje će njima osigurati manje
posla.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glasova Za i 2 Suzdržana, donosi
ZAK LJ U ČAK
o analizi turističke sezone 2018. godine
(Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)
AD-10
Tonka Ivčević: Splitsko-dalmatnska županija predložila je novog člana Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja.
Gradsko vijeće Grada Komiže, sa 8 glsova Za i 2 Suzdržana, donosi
OD LU KU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova radnih tijela
(Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Komiže", br. 01/19)

AD-11
Gradonačelnica je izvijestila nazočne o projektima koji su odobreni:
- Uređenje Dječjeg vrtića Komiža (virjednost projekta 8.200.000,00 kn)
- Besplatni WiFi za područje grada Komiže (vrijednost 15.000 E)
- Sanacija kuće Zanchi (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je 500.000,00 kn)
- Hrvatske vode: sanacija gubitaka, vodoinstalaterski radovi, projekt kanalizacije.
Antonija Zanki Mardešić: hoće li se na Trgu Škor vraćati stari kamen?
Tonka Ivčević: procjena je da je stari kamen loše kvalitete i stoga će se postaviti novi.
Tamara Alavanja: bacanje otpada na području prema Kamenicama?
Tonka Ivčević: to je bilo privremeno, dogovoreno je uklanjanje.
Sjednica je završila u 19:05.

Zapisničarka:
Veni Vitaljić

Predsjednik:
Edo Bogdanović

