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1. Uvodna riječ gradonačelnice 
 
 
 Prema Statutu Grada Komiže, a u skladu s zakonskim obvezama iznosim 
izvješće o svom radu za razdoblje od 1.1.2010. do 30.06.2010. godine. U ovom 
izvješću pokušat ću ukratko i što raznovrsnije obuhvatiti najznačajnije aktivnosti u 
mom radu. Posebno ću se osvrnuti na gradske projekte koji su planirani u ovom 
razdoblju i dinamiku njihova izvršavanja, premda će se veći dio projekata realizirati u 
drugom polugodištu ove proračunske godine. 
 Ovo razdoblje je  obilježila ekonomska kriza koje je uzela još većeg zamaha  
na području cijele Hrvatske. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 
kraju izvještajnog razdoblje bilo je 132 nezaposlene osobe što je 30 manje nego 
31.12.2010. godine, što je zasigurno ohrabrujući podatak za Grad Komižu. To je i 
jedan od razloga zašto ne bilježimo veće smanjenje izvornih prihoda proračuna iako 
takav trend ima većina gradova u Hrvatskoj. Međutim, isto smo pristupili izmjenama i 
dopunama Proračuna Grada Komiže za 2010. godinu te odgovorno pristupili 
planiranju i smanjenju rashodne strane proračuna. 
 Zadržali smo razinu socijalne zaštite građana putem postojećih oblika pomoći i 
to pomoći za podmirenje troškova stanovanja i jednokratnih novčanih pomoći do 
1.500,00 kuna. Tako je doneseno 19 odluka za dodjelu jednokratne novčane pomoći 
te 12 odluka o dodjeli pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Sve pomoći  (u 
ukupnom iznosu od 48.700,00 kn) dodijeljene su temeljem važećih kriterija te se 
najviše odnose na osobe koje zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih i socijalnih 
okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Također smo 
pomogli u stambenom zbrinjavanju jedne socijalno ugrožene obitelji dodjelom stana 
za nužni smještaj. 
 Sukladno Odluci o načinu objave, uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i 
studentskih godišnjih potpora i nagrada dodijeljeno je 17 nagrada i jedna potpora 
učenicima i studentima u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn. Dodijeljene su i 4 
naknade za rođenje djeteta u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.   
 U Središnjem državnom uredu RH za upravljanje državnom imovinom, u 
uredu gosp Sarača održana su tri sastanka. Tema su bili svi vojni objekti u vlasništvu 
RH, ex dom JNA i prostor "Bašte". Na vladinom povjerenstvu donesena je odluka, te 
je potpisan ugovor o ustupanju nekretnine "Bašta" s pripadajućim dvorištem na 
korištenje. Ovdje je bitno navesti da je inicijativa za vraćanje "Bašte" u vlasništvo 
Grada Komiže pokrenuta još u rujnu 2005.godine, a Gradsko poglavarstvo je u rujnu 
2006. godine donijelo zaključak o nekretnini – restoranu "Bašta" u Komiži kojem je 
određena namjena korištenja u svrhu realizacije Programa međugeneracijske 
solidarnosti "Pomoć u kući starijim osobama", te sukladno mogućnostima prostora, u 
svrhu upotpunjavanja turističke ponude grada. Sve aktivnosti u svrhu prijenosa 
vlasništva vojnih objekata biti će i dalje nastavljene. 

I ove godine je potpisan Ugovor o suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja 
i međugeneracijske solidarnosti o provođenju Programa "Pomoć u kući starijim 
osobama". Na kraju izvještajnog razdoblja u Program je bilo uključeno 164 korisnika. 
U okviru Programa posebno smo obilježili Dan solidarnosti među generacijama 
organiziranjem izložbe ručnih radova korisnica programa u Gradskoj čitaonici. 
 Proveli smo Program sufinanciranja nabave sadnog materijala gdje su po 1/3 
sudjelovali krajnji korisnici, Grad Komiža i Splitsko-dalmatinska županija u ukupnom 
iznosu od 156.811,47 kn. Po Programu je ukupno zasađeno 13 918 kom sadnih 
cijepova vinove loze i 481 maslina. 



 Objavljen je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta te je imenovano 
radno tijelo za obradu ponuda pristiglih na natječaj. 
 U tijeku izvještajnog razdoblja, a u suradnji s Županijskom upravom za ceste i 
Hrvatskim cestama saniran je dio državne ceste D 117, te županijska cesta 6216, te je 
asfaltirana pristupna cesta do naselja Kostirna i jedna ulica na predjelu Norpina. 
Također su u suradnji s Nautičkim centrom Komiža sanirane ulice u Komiži 
(Ribarska ulica, ul.Komiških iseljenika,..) te su uređena sabirna mjesta.  
 Nabavljeno je  11 novih rasvjetnih tijela koji će biti postavljeni u ulici Eugena 
Kvaternika i Put Oključne. Radi se o energetski učinkovitoj javna rasvjeta u skladu s 
smjernicama i potpisanom Poveljom o energetskoj učinkovitosti gradova. Princip 
energetske učinkovitosti primjenjujemo i planiramo u svim novim kapitalnim 
investicijama kojima je investitor Grad, komunalna društva u vlasništvu grada te 
ustanove, jer smatram da su napori u podizanju stupnja energetske učinkovitosti 
iznimno bitni za održivi razvoj grada. Dobili smo i donaciju energetski učinkovitih 
rasvjetnih tijela koji će biti postavljeni u Osnovnoj školi i dječjem vrtiću u Komiži.  
 U izvještajnom razdoblju mnogo se radilo na pripremi prostorno planske 
dokumentacije: Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Komiže te urbanističkih 
planova uređenja za koje su tijekom svibnja i lipnja provedene javne rasprave i javna 
izlaganja. 
 Proveden je jedan postupak javne nabave i to za instalaciju UNP-a i 
toplovodnog sustava grijanja za osnovnu školu Komiža te je izabran najpovoljniji 
ponuđač. 
 Od kulturnih manifestacija koje su organizirane u izvještajnom razdoblju 
potrebno je istaknuti tradicionalno održavanje "Poklada" u organizaciji udruge Poklod  
i "1. Rotu Palagruzonu" koja je održana od 21.do 25. lipnja ove godine. U okviru 
"1.Rote Palgruzone" održane su tri regate autohtonih drvenih ribarskih brodova, 
međunarodni znanstveni skup "Povijesni brod-nasljeđe za budućnost" te kulturno 
zabavni program u kojemu su sudjelovale otočke kulturne udruge. U suradnji s 
UNDP-om, projektom Coast posebno je obilježen Međunarodni dan biološke 
raznolikosti u kojem su sudjelovale otočke škole prigodom kojeg je otok Vis 
proglašen Otokom biološke raznolikosti. 
    
  
 
 

2. Aktivnosti gradonačelnice kao nositelja izvršne vlasti 
 
 
 Sukladno članku 80. Statuta Grada Komiže donosila sam odluke, zaključke 
pravilnike, rješenja i opće akte u okviru svog djelokruga u skladu s zakonom i općim 
aktom Gradskog vijeća.  
 U postupku donošenja općih akata predstavničkog tijela u pravilu sam bila 
predlagatelj i supredlagatelj, osiguravala izvršenje općih akata i obavljala nadzor nad 
zakonitošću upravnog tijela. 
 U izvještajnom razdoblju sam sukladno članu 89.Statuta donijela ukupno 32 
akta općeg karaktera koji su objavljeni u Službenim glasnicima Grada Komiže i na 
web stranici grada. 
 Objavljeni akti gradonačelnice: 

� Odluka o osiguranju namjenskih sredstava tvrtki "Komiža javno poduzeće za 
komunalne djelatnosti 



� Odluka o dodjeli srednjoškolskih i studentskih nagrada i potpora u školskoj 
godini 2009/2010. 

� Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 2010. 
godinu 

� Zaključak o sponzorstvu udruge "Oris" 
� Zaključak o sponzorstvu sportašica Ane i Lucije Zaninović 
� Zaključak o sponzorstvu kazališta "Licem u lice" 
� Zaključak o sponzorstvu Centra za zapošljavanje osoba s invaliditetom Grada 

Vukovara 
� Zaključak o sponzorstvu Osnovne škole Vis 
� Zaključak o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Komiže 
� Zaključak o izradi web stranica Grada Komiže, mjesečnom ažuriranju 

stranica i ugradnji i instalaciji video nadzora 
� Odluka o visini naknade za određivanje, pribavljanje i postavljanje pločica s 

kućnim brojem 
� Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama kojima 

raspolažu tijela Grada Komiže 
� Odluka o ustroju Kataloga informacija Grada Komiže 
� Odluka o određivanju osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na 

pristup informacijama 
� Zaključak o sponzorstvu Hrvatskog planinarskog društva "Hum" 
� Zaključak o donaciji Nogometnom klubu "Vis" 
� Zaključak o sponzorstvu Društvu Višana i prijatelja otoka Visa 
� Zaključak o Protokolu i suradnji između Grada i MUP PU SDŽ PP Vis 
� Zaključak o sponzorstvu Srednje škole "A.M. Karameneo" 
� Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Komiže za Javnu raspravu 
� Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU naselja Komiža za Javnu raspravu 
� Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Podhumlje – Jug za Javnu raspravu 
� Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU Podhumlje – Sjever za Javnu 

raspravu 
� Zaključak o radu "Ribarskog muzeja / zbirke" 
� Zaključak o sponzorstvu maturanata 24.generacije Srednje škole "A.M. 

Karamaneo" 
� Zaključak o proglašenju otoka Visa – Otokom biološke raznolikosti 
� Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi "Komiža 
� Odluka o početku postupka javne nabave Ev.br.1/2010 VV 
� Odluka o određivanju namjene stana 
� Zaključak o korištenju namjenskih sredstava za objekte odvodnje na području 

Grada Komiže 
� Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi "Vis" 
� Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi "Komiža" 

 
 U obavljanju izvršne vlasti sukladno članku 45. Statuta Grada Komiže 
obavljala sam utvrđene poslove te donosila i pojedinačne akte koji se ne objavljuju 
(akti utvrđeni Proračunom Grada Komiže, Programom socijalne skrbi i internim 
Pravilnicima). 



 U obavljanju poslova predviđenih drugim propisima, najzahtjevniji i 
najodgovorniji su bili oni vezani za novo osnivanje i organizaciju rada Turističke 
zajednice, poslovi u trgovačkim društvima, sustavu zaštite i spašavanja i protupožarne 
zaštite. 
 Sukladno odredbama Zakona o proračunu i ovlaštenju iz članka 45. Statuta 
Grada Komiže Gradskom vijeću sam predložila na razmatranje i usvajanje slijedeće 
prijedloge: 

� Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2009. 
godinu  

� Prijedlog Izmjena i dopune Proračuna Grada Komiže za 2010. godinu 
 
 U odnosu na Zakon o plaćama u lokalnoj samoupravi i Uredbi o klasifikaciji 
radnih mjesta koja je stupila na snagu 24.lipnja 2010. godine, predstoji nam priprema 
i donošenje odgovornih akata izvršnog tijela te priprema akata predstavničkog tijela. 
U skladu s gore navedenim Zakonom u ovom izvještajnom razdoblju usvojena je 
Odluka o određivanju osnovice koeficijenata za obračun plaće gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Komiže i visini naknade za rad gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, te 
Odluka o uređivanju ustrojstva i djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada 
Komiže. 
  
 U okviru svojih nadležnosti za utvrđivanje prijedloga za donošenje 
dokumenata prostornog uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji, Gradskom vijeću sam proslijedila na razmatranje i usvajanje: 

� Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Komiže 

� Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-
Dalmatinske županije 

 
 Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji na Javnu 
raspravu je upućen Prijedlog slijedećih prostornih planova: 

1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Komiže 
2. Urbanistički plan uređenja naselja Komiža 
3. Urbanistički plan uređenja Podhumlje – jug 
4. Urbanistički plan uređenja Podhumlje – sjever.  

  
       Na temelju odredbe članka 47. Statuta Grada Komiže podnijela sam Gradskom 
vijeću Izvješće o radu za razdoblje od 1.6. do 31.12.2010. godine.  
 
 
 
 

3. Aktivnosti gradonačelnice u vođenju gradskih projekata 
 
 
 Ribarska luka s veletržnicom ribe u Komiži 
 Izrađen je Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za Rribarsku luku s 
veletržnicom ribe u Komiži. Kako se radi o luci državnog značaja zahtjev za 
izdavanje lokacijske dozvole biti će upućen Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva. Da bi se predao navedeni zahtjev prethodno je potrebno 



ishoditi lokacijske dozvole za rekonstrukciju kanalizacijskog sustava Grada Komiže 
(ishođena i pravomoćna), bujicu Neptun (u ishođenju) i rekonstrukciju državne ceste 
D-117 (u ishođenju). Za projekt ribarske luke je u ovoj godini odobreno 200.000,00 
kn iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. U pripremi idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za ribarsku luku bilo je održano nekoliko koordinacija 
na kojoj su prisustvovali stručnjaci Ministarstva poljoprivrede i ribarstva,  
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša,    prostornog 
uređenja i graditeljstva, savjetodavne službe, ribari, predstavnici grada, ... 
 
 Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava Grada Komiže: od CS2 do 
podmorskog ispusta 
 Za navedeni zahvat je ishođena lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna 
19.12.2009. godine. 
Paralelno se pristupilo izradi glavnog projekta i to: 

� rekonstrukcija crpne stanice CS-2, gravitacijski kolektori i tlačni cjevovod, 
glavni projekt i građevinsko strojarski projekt (mapa 1) 

� uređaj za pročišćavanje i podmorski ispust, glavni projekt i građevinsko 
strojarski projekt (mapa 2) 

� kanalizacijski podsustav Grada Komiže – dogradnja, glavni projekt (mapa 3) 
� rekonstrukcija CS-2, projekt elektroinstalacija, glavni projekt – elektrotehnički 

(mapa 4) 
� uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Komiže, projekt 

elektroinstalacija, glavni projekt – elektrotehnički (mapa 5). 
Od vlasnika zemljišta je zatražena vanknjižna služnost zemljišta za rekonstrukciju i 
dogradnju kanalizacije. Ugovor je potpisao Josip Felanda, a ostali su za sada odbili 
dati suglasnost, međutim pregovori su nastavljeni. Do rješenja vlasničkih odnosa i 
ostvarivanja prava služnosti svi projekti čekaju ovjeru. 
 
 Instalacija UNP-a i toplovodnog sustava grijanja u Osnovnoj školi 
"Komiža" 
 Projekt se provodi u okviru Pilot projekta korištenja ukapljenog naftnog plina i 
sunčeve energije u javnom sektoru na otocima, koji provodi Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva 
RH. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta korištenja Osnovne škole "Komiža", a uvodi se 
novi sustav grijanja i ventilacije. 
U okviru navedenog projekta izrađen je projekt termotehničkih instalacija, izvedbeni 
arhitektonski projekt, projekt elektroinstalacija vezane uz strojarske instalacije  i 
projekt vodovoda i kanalizacije, te su ishođene potrebne dozvole. 
Osigurana su sredstva u proračunu SDŽ i to 320.000,00 kn te 60% vrijednosti 
projekta od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako su osigurana 
dostatna financijska sredstva za provođenje cjelokupnog projekta donesena je Odluka  
o početku postupka javne nabave Ev.br. 1/2010 VV kako bi se odabrao najpovoljniji 
ponuđač.  
Tvrtka "Proplin" iz Zagreba nam je ustupila dva mala podzemna spremnika za 
ukapljeni naftni plin zapremnine 5000 l bez posebne naknade. 
 
 Odlagalište otpada "Šćeće" 
 Radi se o sanaciji i potpunom zatvaranju odlagališta "Šćeće". Ciljevi 
planiranog zahvata su sanacija postojećeg stanja i omogućavanje daljnjeg odlaganja 
komunalnog otpada na propisan i ekološki prihvatljiv način. Sanacija odlagališta 



predviđa se provesti na način da se cjelokupni komunalni otpad koje se trenutno 
nalazi ispod rampe iskopa i ukloni sa sadašnje pozicije. Nova ploha za prihvat 
iskopanog starog i novog otpada koji će nastajati na području Komiže do sredine 
2011.  godine uredit će se oko 100m sjeverno od mjesta trenutnog odlaganja. Ovo 
mjesto je odabrano jer je tu najmanji nagib terena.   
Za projekt je zatražena lokacijska dozvola za koju se čeka suglasnost Hrvatskih voda. 
Imovinski odnosi sa vlasnicima su riješeni potpisivanjem Ugovora o vanknjižnoj 
služnosti.  
 
 Sanacija i uređenje kaštela Komuna 
 Ministarstvo kulture je za navedeni projekt odobrilo 200.000,00 kn, te smo u 
skladu s tim planirali tu poziciju u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Komiže 
za 2010.godinu, te stvorili uvjete za donošenje odluke o pokretanju postupka javne 
nabave koja će biti provedena u drugom izvještajnom razdoblju.  
 
 Uređenje kulturnog centra "Ivan Vitić" 
 U veljači 2010. godine završena je druga faza uređenja navedenog objekta 
koja je obuhvatila izradu i montažu ostakljenih stijena prozora i vrata svih pročelja. 
Za ovaj projekt je dodatno odobreno 200.000,00 kn iz Državnog proračuna – 
Ministarstvo kulture. Projekt će biti realiziran u drugom izvještajnom razdoblju.  
 
 Program društveno poticane stanogradnje 
 O Programu društveno poticane stanogradnje detaljno sam pisala u prošlom 
izvješću. Nažalost postupak povrata  - naknade za imovinu oduzetu za vrijeme JNA 
podnesen od Dražena Borčić i Jasne Horvat još nije riješen te se nije moglo pristupit 
potpisivanju Ugovora o prijenosu vlasništva na APN što je preduvjet za nastavak 
Programa. Također još nije proveden upis k.č.257/10 na Grad Komižu.  
 Održane su dvije koordinacije aktivnosti u APN-u gdje sam izvijestila APN o 
svim aktivnostima koje Grad Komiža poduzima na rješavanju gore navedenih 
problema. 
 
 Županijska cesta 6212 
 U suradnji s Županijskom upravom za ceste – Split izrađen je projekt 
izvanrednog održavanja dionice županijske ceste 6212, obilaznica Komiže. Zahvat   
predviđa korekciju tlocrtne i vertikalne geometrije prometnice, rekonstrukciju 
poprečnog profila dogradnjom pješačkih pločnika, rekonstrukciju zastora kolnika, 
izvedbu elemenata kolničke odvodnje i postavljanje prometne opreme i signalizacije. 
  
 
 

4. Ostale aktivnosti gradonačelnice  
  
 
 Stupanjem na snagu novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN, br.152/08) bilo je potrebno donijeti novi Statut Turističke 
zajednice grada Komiže koji je uz prethodnu suglasnost ministra turizma usvojen na 
sjednici Skupštine turističke zajednice grada Komiže 18.svibnja 2010.godine. Po 
novom Zakonu i Statutu dužnost predsjednika Turističke zajednice obnaša 
gradonačelnik, koji je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća 
Zajednice. U izvještajnom razdoblju su održane 3 sjednice Turističkog vijeća 



Turističke zajednice grada Komiže. Na 1.sjednici Turističkog vijeća je donesen 
Poslovnik o radu Turističkog vijeća, te je raspisan natječaj za direktora, budući da je 
dosadašnja direktorica dala ostavku. Nakon objavljenog natječaja pristiglo je ukupno 
8 zamolbi, te se nakon razmatranje utvrđuje da niti jedna ne udovoljava uvjetima 
natječaja. Temeljem navedenog, a zbog poodmaklih rokova i početka turističke 
sezone donesena je odluka da se odmah raspiše natječaj za dva djelatnika i to voditelja 
ureda TZ i recepcionera-informatora, oba na određeni rok. Do ponovnog raspisivanja 
natječaja za direktora TZ u skladu s odredbama Zakona dužnost direktorice ureda 
obnaša predsjednica TZ, tj.gradonačelnica.  Na 3.sjednici Turističkog vijeća TZ grada 
Komiže izabran je voditelj ureda TZ i recepcioner-informator (oba sezonski). 
 
 U ovom izvještajnom  razdoblju sam Gradskom vijeću na razmatranje uputila 
izvješća o poslovanju za 2009. za sve gradske institucije i trgovačka društva, čime su 
svi Gradski vijećnici upoznati s poslovanjem istih. 
      
 10.ožujka 2010. sam primljena u Uredu predsjednika RH kojom prigodom 
sam gosp.Josipovića upoznala s problemima življenja na otoku Visu i u Komiži. 19.6 
2010. održan je još jedan sastanak s predsjednikom RH,  kojom prilikom smo 
razgovarali o decentralizaciji sredstava, odnosno nepostojanju strategije 
decentralizacije budući da smatram da 10% od ukupnih prihoda koji  pripada svim 
jedinicama lokalne samouprave nije dostatno za održivi razvoj gradova i općina.  
  
 Nadam se da sam Vam u najkraćim crtama približila svoj rad i aktivnosti koje 
sam provodila putem gradske uprave i ostalih gradskih institucija, te se nadam da u 
Izvješću o mom radu u razdoblju od 1.1. do 30.06.2010. prepoznajete iznimne napore 
koje sam uložila u pravcu daljnjeg razvoja Grada Komiže. Teško je uz male prihode 
kojim raspolažemo napravit velike pomake, ali uz izniman trud i slogu  cijele 
zajednice to je zasigurno moguće.   
  
 
 


