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1. Uvodna riječ gradonačelnice 
 
 

Prema Statutu Grada Komiže, a u skladu s novim zakonskim obvezama dužna 
sam dva puta godišnje dostaviti izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada 
Komiže. Prvo izvješće Gradskom vijeću dostavila sam 4. srpnja 2009. godine na 
temelju zahtjeva pet Vijećnika, a odnosilo se na razdoblje od 1.1. do 30.06. 2009. 
godine.  

Na početku ovog mandata, pogoršali su se opći uvjeti poslovanja, a državu je 
zahvatila ekonomska kriza, što se odnosilo na porast boja nezaposlenih, i pogoršanje 
uvjeta poslovanja u svim ekonomskim sektorima. Unatoč tome gradski prihodi su 
ostali na prošlogodišnjoj razini te je Gradu omogućena likvidnost poslovanja. 
Međutim, bili smo jako oprezni kod planiranja Proračuna budući da se bilježi 
tendencija povećanja nezaposlenih i još teži uvjeti poslovanja. Međutim zbog 
ekonomske krize, te rastuću nelikvidnost i insolventnost koja je dovela do pogoršanja 
makroekonomskih pokazatelja na razini države, osjetno je teže dobivanje namjenskih 
sredstava iz Državnog proračuna za prioritetne projekte u Gradu Komiži, ali i zbog 
opće situacije nema potencijalnih novih investicija u velike javne projekte koji imaju  
infrastrukturni značaj, a to posebno znači nova radna mjesta i opći oporavak 
gospodarstva. 

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Komižu iznose za 2007. 
godinu 146 nazaposlene osobe, za 2008. 134, a za 2009. godinu 162 nezaposlene 
osobe, što znači povećanje broja nezaposlenih od 17,28% u odnosu na 2008. godinu, a 
9,87% u odnosu na 2007. godinu. 

Kako Grad Komiža nema financijskih mogućnosti za pomoć komiškim 
gospodarstvenicima, mogli smo jedino zadržat cijene komunalne naknade i 
komunalnog doprinosa, te ostalih gradskih prihoda (porez na tvrtku, porez na 
potrošnju, cijene najma javih površina,…) na istom nivou, te smo zajedno s 
Županijom Splitsko-Dalmatinskom proveli nekoliko mjera kao sufinanciranje 
kamatne stope za kredite poduzetnicima te sufinanciranje sadnog materijala. Ovdje je 
značajno napomenuti da je potrebno osigurati postojeću razinu gradskih investicija. 
Zato je Grad Komiža nastavio projekte uređenja objekata u kulturi, te dovršava 
projektnu dokumentaciju za nove investicije – izgradnju ribarske luke s veletržnicom 
ribe u Komiži. Zajedno s Gradom Visom pokrenuta je i inicijativa za proširenje 
državne ceste D-117. 

U funkciji razvoja Grada Komiže užurbano se radi na izmjenama i dopunama 
Prostornog plana uređenja Grada Komiže, te donošenju UPU-a naselja Komiža,  
UPU-a Podhumlje sjever i jug, te UPU-a radne zone Ravno. 

 
 
 
2. Aktivnosti gradonačelnice kao nositelja izvršne vlasti 

 
Stupanjem na snagu i početkom primjene odredbi izmjena Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 109/07, 125/08 i 36/09) i 
Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika 
Grada Zagreba («Narodne novine» broj 109/07 i 125/08) uvedene su značajne novine 
u sustav lokalne samouprave, osobito u dijelu odredbi koje se odnose na ovlasti i 
nadležnosti tijela lokalnih jedinica te njihovi međusobni odnosi.  
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U novom sustavu lokalne samouprave neposredno izabrani Gradonačelnik – 
zastupa Grad Komižu kao jedinicu lokalne samouprave i isključivi je nositelj izvršne 
vlasti. 

Kao nositeljica izvršne vlasti obavljam poslove iz samoupravnog djelokruga 
Grada Komiže propisane Statutom («Službeni glasnik Grada Komiže» broj 6/09) 
sukladno ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i 
urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, 
primarna zdravstvena zaštita, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita i unapređenje 
prirodnog okoliša, protupožarna zaštita i civilna zaštita, promet na svom području te 
ostale poslove. 

Statut Grada Komiže definira ovlasti i nadležnosti Gradonačelnika i to u odredbi 
članka 45. Većina odredbi odnosi se na odredbe koje je prije izvršavalo Gradsko 
poglavarstvo. 

Gradonačelnik priprema prijedloge općih akata, te izvršava i osigurava 
izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, predlaže Gradskom vijeću donošenje 
proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršavanju proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u 
vlasništvu Grada u skladu s Zakonom i Statutom, daje mišljenje o prijedlozima koje 
podnose drugi ovlašteni predlagatelji. 

Sukladno članku 80. Statuta Grada Komiže, Gradonačelnik u poslovima iz svog 
djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, rješenja, te opće akte kada je za to 
ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. 

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi proslijeđeno je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje Prijedlog 
Statuta Grada Komiže. Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 29.srpnja 2009.godine 
usvojilo prijedlog i donijelo Statut Grada Komiže (objavljen u «Službenom glasniku 
Grada Komiže», broj 6/09). 

Nadalje je na istoj sjednici usvojen prijedlog i donesen Poslovnik Gradskog vijeća 
Grada Komiže.  

Od konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže održane 12.lipnja 
2009. do 31.prosinca 2009. godine Gradsko vijeće Grada Komiže je sukladno članku 
79. Statuta donijelo ukupno 54 akta i svi su objavljeni u službenom glasniku i na web 
stranici Grada Komiže. 

U postupku donošenje općih akata predstavničkog tijela gradonačelnica je u 
pravilu bila predlagatelj ili supredlagatelj, osiguravala je izvršenje općih akata i 
obavljala nadzor nad zakonitošću upravnog tijela. 

U istom razdoblju gradonačelnica je sukladno članku 89. Statuta donijela ukupno 
21 akt općeg karaktera koji su objavljeni u službenom glasniku i na web stranici 
Grada, ali i više pojedinačnih akata u okviru obavljanja svoje izvršne vlasti. 

 
Objavljeni akti gradonačelnice: 

� Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti i prijevare 
� Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže 
� Odluka o realizaciji projekta izletničke linije po otoku Visu 
� Odluka o obavljanju poslova u sklopu osnivanja zajedničkog društva 

Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. 
� Odluka o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Komiže 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne djelatnosti. 
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� Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja volontera ustanove 
«Centar za pomoć i njegu Komiža» 

� Odluka o odobravanju neplaćenog dopusta 
� Odluka o početku postupka javne nabave (Ev.br.1/09 VV) 
� Odluka o isplati srdstava Djećjem vrtiću «Komiža» za prigodne darove 

djeci 
� Zaključak o projektu «NNN» - najudaljeniji – naseljeni – najuređeniji 
� Rješenje o određivanju lokacije na području Grada Komiže prekoračenja 

dopuštenih razina buke (2) 
� Zaključak o zaključenju sporazuma o prijenosu prava i obveza sa tvrtke 

«Komiža» – Javno poduzeće za komunalne djelatnosti na tvrtku Nautički 
centar Komiža d.o.o. 

� Zaključak o sponzorstvu natjecanja u ronjenju 
� Zaključak o izradi i isporuci informativnih panoa 
� Zaključak o sponzorstvu Osnovnoj školi «Komiža» i Državnom arhivu u 

Splitu 
� Zaključak o sanaciji podmorskog dijela obale u luci Komiža 
� Zaključak o programu proslave Dana Grada Komiže 
� Zaključak o sponzorstvu UHVIDR-a Vis i Udruzi vinara i vinogradara 

otoka Visa 
� Zaključak o donaciji Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije 

Ispostava Vis – Ambulanta za fizikalnu medicinu u Komiži 
� Pravilnik o iskaznici i službenoj odori Komunalnog redara Grada Komiže 

 
Gradonačelnica je obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjerila 

zamjeniku (protupožarnu zaštitu, civilnu zaštitu i drugo), čime nije prestala njena 
odgovornost za njihovo obavljanje, a zamjenik se dužno pridržava uputa 
gradonačelnice.  

 
Sukladno odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine, broj 87/08) i 

ovlaštenju iz članka 45. Statuta Grada Komiže proslijeđeno je Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje sljedeće prijedloge: 

- Prijedlog odluke o izvješću Proračuna Grada Komiže za razdoblje od 
1.siječnja do 30. lipnja 2009. godine, 

- Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Grada Komiže za 2009. godinu, 
- Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Komiže za 2009. godinu, 
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna 

Grada Komiže za 2009. godinu, 
- Prijedlog odluke o davanju jamstva za zaduživanje, 
- Prijedlog Proračuna Grada Komiže za 2010. godinu s Planom razvojnih 

programa za razdoblje od 2010.-2012. godine, 
- Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Komiže za 2010. godinu. 

 
U okviru svojih nadležnosti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata  

prostornog uređenja održane su dvije prethodne javne rasprave i to: 
� Treća prethodna javna rasprava UPU-a naselja Komiža 
� Prva prethodna javna rasprava Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

Grada Komiže. 
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Sastavni dio ovog izvješća su i pojedinačna izvješća pročelnika Jedinstvenog  
upravnog odijela, tajnika grada, voditelja odsjeka za proračun i financije i voditelja 
odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne 
djelatnosti. 
 
 

3. Aktivnosti gradonačelnice u radu gradske uprave i vođenju 
gradskih projekata 

 
 
3.1. Gradska uprava 
 

U radu gradske uprave u odnosu gradonačelnica službenici ustrojen je rad kroz 
tjedne kolegije. Međutim potrebno je istaknuti da još uvijek nije ostvarena 
zadovoljavajuća razina komunikacije. U radu se osjeća nepovjerenje, nedostatak 
samoinicijative i komunikacije među službenicima. Domar Andrija Fadić otišao je u 
mirovinu i s obzirom na najavu Zakona o plaćama službenika i namještenika u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije predviđeno zapošljavanje novog 
domara. Iz istog razloga, a i zbog bolje organizacije rada gradske uprave potrebno je 
donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odijela. 

Gradonačelnica održava i tjedne kolegije s direktorima gradskih tvrtki, te 
ravnateljima ustanova po potrebi. Održavaju se i kolegiji s MUP-om, te organiziraju 
redoviti sastanci s ravnateljima škola, gradonačelnikom Grada Visa, te službenicima 
Državne uprave.  
 Izravna komunikacija građana s gradonačelnicom održava se svakodnevno 
kroz cijelo uredovno vrijeme.  
 Kako bi ostvarili što bolju transparentnost i otvorenost gradske uprave 
potrebno je ažurirati web stranicu Grada Komiže, kako bi se ostvario kontinuitet 
pružanja svih informacija građanima Grada Komiže. Informiranje građana jedan je od 
prioritetnih ciljeva. Putem web stranice Grada također je potrebno ostvariti 
dvosmjernu komunikaciju s građanima kako bi ih potakli na njihovo što aktivnije 
sudjelovanje u donošenju svih bitnih odluka za život grada. 
 Suradnja s medijima trebala bi biti puno aktivnija i kvalitetnija.   
 
 
 3.2. Gradski projekti 
 
3.2.1. RIBARSKA LUKA S VELETRŽNICOM RIBE U KOMIŽI 
 

Za izradu idejnog i glavnog projekta ribarske luke s veletržnicom u Komiži s 
ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole donesena je odluka o početku postupka 
javne nabave 16. listopada 2009. godine, te je odabran najpovoljniji ponuđač s kojim 
je potpisan ugovor o izradi gore navedene dokumentacije. Sredstva su osigurana kako 
slijedi: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i regionalnog razvoja u iznosu od 
1.000.000,00 kn, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 500.000,00 
kn, te Splitsko-dalmatinska županija u iznosu od 300.000,00 kn.  
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3.2.2. IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANACIJE CRPNE STANICE CS-2, 
TLAČNOG CJEVOVODA I GRAVITACIJSKIH KOLEKTORA, UREĐAJA ZA 
PROČIŠĆAVANJE TE KOPNENOG I PODMORSKOG ISPUSTA 
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GRADA KOMIŽE 
 
 Izrađen je idejni projekt i ishodovana lokacijska dozvola, te je ishodovana 
prethodna elektroenergetska suglasnost. Glavni projekt će biti predan u prvom 
tromjesečju 2010. godine. Sredstva su osigurana iz proračuna Hrvatskih voda i 
Splitsko-dalmatinske županije. 
 
 
3.2.3. INSTALACIJA UNP-a i TOPLOVODNOG SUSTAVA GRIJANJA ZA 
OBJEKT  OSNOVNE ŠKOLE KOMIŽA 
 
 Kod ovog projekta potrebno je napomenuti da je zbog nedostatka financijskih 
sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta bilo neophodno odustati od dijela 
projekta koji se odnosi na polivalentnu sportsku dvoranu. Za dio projekta koji se 
odnosi na osnovnu školu biti će raspisan natječaj za izvođača radova. Projektna 
dokumentacija s troškovnikom je izrađena te su ishodovane potrebne dozvole. Projekt 
će se financirati iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
Splitsko-dalmatinske županije i vlastitih sredstava. 
 
3.2.4. INSTALACIJA UNP-a I TOPLOVODNOG SUSTAVA GRIJANJA U 
SPOMEN DOMU 
 
 Izrađena je sva potrebna dokumentacija i ishodovane potrebne dozvole. Za 
navedeni projekt osigurano je 850.000,00 kn, te potpisan Aneks ugovora s Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za realizaciju projekta do kraja 2010. godine. 
Po osiguranju svih sredstava potrebno je raspisati javni natječaj.  
 
3.2.5. ODLAGALIŠTE OTPADA «ŠĆEĆE» 
 
 Za navedeni projekt je izrađena studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš 
sanacije odlagališta. Izrađen je idejni projekt i predan na ishođenje lokacijske 
dozvole. Za projekt su osigurana sredstva u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
 
3.2.6. SANACIJA I UREĐENJE KAŠTELA KOMUNA  

 
Za sanaciju i uređenje kaštela Komuna osigurano je 200.000,00 kn iz  

Državnog proračuna – Ministarstvo kulture. Sredstva je potrebno planirati u 
Izmjenama i dopunama proračuna Grada Komiže za 2010 godinu kako bi se projekt 
mogao realizirati. 
 
3.2.7. UREĐENJE KULTURNOG CENTRA IVAN VITIĆ 
 

Za navedeni projekt osigurano je 200.000,00 kn  iz Državnog proračuna –  
Ministarstvo kulture. Potrebno je izraditi troškovnik prioritetnih radova kako bi se 
raspisao javni natječaj i objekt stavio u funkciju. Objekt je u potpunosti saniran 
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izvana, sada je potrebno postaviti instalacije unutar objekta, urediti sanitarni čvor i 
završno urediti objekt. 
 
3.2.8. PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE 

 
Izrađeno je: 

� Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – rekonstrukcija ulice Put 
Oključine s komunalnom infrastrukturom; 

� Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – izgradnja spojne prometnice 
od ulice Put Oključine do ulice Don Mihovila Pavlinovića s komunalnom 
infrastrukturom;  

� Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – izgradnja spojne kolno-
pješačke prometnice s komunalnom infrastrukturom; 

� Elaborat za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju višestambenih 
građevina na području Rogači – Komiža 

Izdano je: 
� lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje ulice Put Oključine s 

komunalnom infrastrukturom; 
� lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje spojene prometnice od ulice 

Put Oključine do ulice Don Mihovila Pavlinovića sa komunalnom 
infrastrukturom; 

� lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje spojne kolno-pješačke 
prometnice sa komunalnom infrastukturom; 

� lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje višestambenih građevina 
� prethodna elektroenergetska suglasnost. 
Izvršen je i nadzor nad lokacijskom dozvolom po prijavi, te nisu utvrđeni razlozi 

za inspekcijski postupak. 
Potpisan je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama između APN-a i Grada 
Komiže. 

Za daljnju realizaciju projekta potrebno je potpisati Ugovor o prijenosu 
vlasništva za koji je potrebno prethodno dostaviti rješenja donesena povodom 
podnijetih zahtjeva za povrat- naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine podnijetih od strane Matije Ete Martinović, Dražena Borčića i 
Jasne Horvat. U postupku povrata po zahtjevu Dražena Borčića i Jasne Horvat održan 
je jedan očevid i usmena rasprava te se očekuje donošenje rješenje Ureda državne 
uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji – služba za imovinsko pravne poslove. 
Za povrat podnijet od strane Ane Marinović doneseno je rješenje Ureda državne 
uprave i Ministarstva pravosuđa RH. 

Također je potrebno provesti upis k.č. br. 257/10 koja je prenesena u 
vlasništvo grada Komiže 21.siječnja 2002. godine. 
Po razrješenju navedenih okolnosti nastavit će se realizacija projekta. 

Održane su tri koordinacije aktivnosti u APN-u gdje je gradonačelnica 
izvijestila o svim aktivnostima koje se provode u svezi izgradnje stanova prema 
Programu POS-a u Komiži 
 
 
3.2.9. HELIDROM 

 
Izrađeno je idejno rješenje za ishođenje lokacijske dozvole, ishođena je 

lokacijska dozvola i izrađen glavni i izvedbeni projekt. Upućen je zahtjev za 
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ishođenje građevinske dozvole. Riješeni su imovinsko pravni poslovi oko formiranja 
nove čestice te se čeka upis parcelacijskog elaborata u zemljišne knjige.   
 
    
3.2.10. TEMATSKI TURISTIČKI PUT «OTOK BOGAT VREMENOM» 

 
Projekt je kandidiran za proračun SDŽ za 2010 godinu. Po eventualnom 

osiguranju sredstva nastavit će se s realizacijom projekta. 
 
 

3.2.11. PROJEKT REVITALIZACIJE ETNO-EKO SELA NA PODRUČJU SDŽ 
 

Izrađen je Projekt revitalizacije etno-eko sela na području SDŽ – Poslovno 
upravljački model i studije izvodljivosti: selo Podhumlje. 
Za dalju realizaciju projekta potrebno se prijaviti na Natječaj koji će biti raspisan od 
strane Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini.  
 
 
3.2.12. Županijska cesta broj 6212 
 

U suradnji s Županijskom upravom za ceste pristupilo se izradi projekta 
izgradnje nogostupa uz Županijsku cestu broj 6212 – zaobilaznica iznad Komiže u 
dužini od cca 1300 m. Također je zatraženo polaganje asfaltnog sloja duž cijele 
županijske ceste u dužini od 9 km.  
 
3.2.13. Državna cesta D-117 
 

Od Hrvatskih cesta zatražena je hitna sanacija dijela državne ceste D-117 i 
potpornog zida  na predjelu Lucica. 
 
3.2.14. Sanacija podmorskog dijela obalnog zida u luci Komiža 
 

U suradnji s Nautičkim centrom Komiža d.o.o., tijekom studenog 2009. godine  
izvršena je sanacija obalnog zida u Luci Komiža u predjelu od veza za prugu Biševo 
prema lukobranu. Preostali dio sanacija predviđa se napraviti tijekom 2010. godine. 
 
 
4. Ostale aktivnosti gradonačelnice 
 
4.1. Restrukturiranje JKP Komiža  
 
 Jedna od najznačajnih aktivnosti u proteklom razdoblju bilo je zasigurno 
restrukturiranje JKP Komiža. Osnovana je tvrtka Vodovod i odvodnja otoka Visa 
d.o.o. sa 50%-tnim udjelima Gradova Visa i Komiže. Tvrtka je preuzela djelatnosti 
vodoopskrbe i odvodnje za cijeli otok Vis, započela  je s radom  1.9. 2009.godine, te 
je do kraja godine preuzela veći dio radnika. Paralelno s odvajanjem djelatnosti 
vodoopskrbe i odvodnje, a vezano za ostale djelatnosti – gradska čistoća, prijevoz, 
groblje i grobljanske usluge, mehanika započete su pripreme za prelazak u tvrtku 
Nautički centar Komiža d.o.o. U cijelom postupku su angažirani odvjetnici i 
ekonomski konzultanti.  
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4.2. Program «Pomoć u kući starijim osobama» 
 

Svrha programa je poboljšanje kvalitete života osobama starije životne dobi te 
osobama koje zbog starosti i /ili bolesti nisu u mogućnosti zadovoljavati svoje životne 
potrebe na otoku Visu.  
 Grad Komiža je uspješno proveo navedeni Program u 2009 godini, te smo na 
kraju izvještajnog razdoblja zapošljavali 11 osoba: 1 voditeljica, 1 medicinska sestra, 
7 gerontodomaćica, te dva pomoćna radnika. U Program je uključen 171 korisnik. 
 Program se provodi u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti. 
 
4.3. Dječji vrtić 
 

Dječji vrtić „Komiža“ je  u  ped.god. 2008/2009 pohađao 41 polaznik, a na kraju 
38 polaznika. Redovni program odvijao se kroz jasličku i dvije  mješovite vrtičke 
skupine kao poludnevni petosatni ili sedmosatni program. U okviru redovitog 
programa odvija se program predškole i program ranog učenja stranog jezika. 
Upisi za novu pedagošku godinu provedeni su u svibnju sukladno propisima i u 
zakonskom roku. Zaprimljeno je 14 zamolbi za nove polaznike u ped.god. 2009/2010. 
te će ukupni broj polaznika biti 42 od kojih je dvoje djece s posebnim potrebama 
(integracija i inkluzija u redoviti program  prema preporuci specijalista ).   
 Broj djece po skupinama:   
           Jaslička odgojna skupina: 12 polaznika 
           I mješovita odgojna skupina ( 3g-7g ): 16 polaznika 
           II mješovita odgojna skupina ( 3g-7g ): 14 polaznika 
Rad u grupama provede tri odgojitelja.         
U vrtiću su zadovoljeni preduvjeti koji su potrebni za osiguravanje pravilnog rasta i 
razvoja.  Nadzori sanitarne inspekcije provode se redovito. 
         Iz Gradskog proračuna financiraju se plaće, naknade i potpore za 5 djelatnica 
DV  „Komiža“, te naknade za rad članova Upravnog vijeća, a planirane su i naknade 
za stručne suradnike  ukoliko bi se tijekom 2010.godine  zaposlili ( 2 sata tjedno ). 
Cijena sufinanciranja od strane roditelja ove godine nije mijenjana, kao ni uvjeti 
djelomičnog ili potpunog oslobađanja plaćanja cijene usluge. 
 
4.4. Gradska knjižnica  
 

Zbog odlaska ravnatelja knjižnice na novo radno mjesto donesena je odluka o  
raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice. Do imenovanja 
novog ravnatelja privremeno je zaposlena jedna osoba na poslovima knjižničara. 
Mandat ravnatelja knjižnice ističe 5.travnja 2010. godine.  
 
 
4.5. Službena putovanja gradonačelnice 

 
U tijeku izvještajnog razdoblja gradonačelnica je bila na ukupno 20 službenih  

putovanja od čega 11 u Splitu, 8 u Zagrebu i 1 u Pulu. Većina sastanaka bila je 
organizirana na temu mogućnosti sufinanciranja projekata za 2009. i 2010. godinu. 
Osim navedenih tema održane su i tri koordinacije aktivnosti u APN-u, te dvije 
koordinacije vezane za izradu prostornih planova na području Grada Komiže. 
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Također je aktivno  sudjelovala pri izradi prijedloga novog Zakona o morskim 
lukama. 
 
 
4.6. Posjet predsjednika RH gosp. Stjepana Mesića Gradu Komiži 
 

Predsjednik RH gosp. Stjepan Mesić sa svojim suradnicima posjetio je Grad  
Komižu  24. srpnja 2009. godine. Tom prilikom je predsjednik upoznat s problemima 
u Gradu, te se razgovaralo o mogućnostima stavljanja bivših vojarni u funkciji razvoja 
Grada Komiže. Predsjednik Mesić prvi je predsjednik koji je posjetio otok Palagružu.  
 
4.7. Aktivnosti u kulturi 
 

� S Arheološkim muzejom u Splitu potpisan je protokol o suradnji na postavu 
izložbe Palagruža – otok među zvijezdama. Izložba je postavljena u atriju 
Spomen doma do 30.svibnja 2010. godine. 

� U Gradskoj čitaonici u Komiži tijekom cijele sezone te povodom Dana Grada 
Komiže postavljene su izložbe više autora (Nikola Božanić i Toni Tipić, Šime 
Martinis, Denis Fistanić, Aleksandar Philipchak, Ana Žitko, Stjepan Tafra) 

� Ljeto u Komiži 2009. – Ribarska noć (uz Đanija Stipaničeva), obilježavanje 
150.-te obljetnice otkrivanja Modre špilje, pokroviteljstvo «Rota Palgruzona», 
više klapskih koncerata(klape Gusarica, Neverin, Koluna i Liket, mandolinski 
zbor Mareta) i drugih koncerata (Jasna Bilušić, Peter Ugrin, Dubravko Vorih 
&New Tribe), dvije premijere filma (Vjerujem u anđele i Kapi mora, kapi 
sunca), dvije kazališne predstave (Čaj za dvije), belet (baletna škola Joze 
Borčića). 

� Proslava Dana Grada Komiže blagdana Sv.Nikole – klapski koncert s 
mandolinskim zborom, koncert Ljetno Kino, predstave osnovne škole i dječjeg 
vrtića, likovna izložba grafika i mozaika «Mitovi i legende otoka Visa», 
promocija knjige Anele Borčić, regata za samce, lutkarska predstava «Božić s 
tatom»,…   

� Organiziran je posjet izložbi «El Shatt» koja je postavljena u Arheološkom 
muzeju u Visu, te prikazali dvije projekcije istoimenog filma. 

 
 
 


