
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE

ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.6.2015. GODINE

1. Uvodna riječ gradonačelnice

Prema Statutu Grada Komiže, a u skladu sa zakonskim obvezama podnosim izvješće o svom 
radu za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015. godine. U ovom razdoblju poslovanje Grada Komiže je 
bilo stabilno, Grad je ispunjavao svoje obveze, a realizacija projekata je u okvirima planiranog. 

Ostvareni prihodi u prvoj polovici  2015.godine veći su  za 46% u odnosu na isto razdoblje u  
2014.godini. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.328.067 kn, a ostvareni su u iznosu od 
4.000.609 kn što je 70,63 % od polugodišnjeg plana,  odnosno 21% godišnjeg plana. Razlog  tome je 
što će veći dio  projekata biti realizirani u drugoj polovici 2015.godine. 

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 
1.068.822 kn što predstavlja 41,11% godišnjeg plana, a na razini su poreznih prihoda za isto razdoblje  
protekle godine. Porez i prirez na dohodak je ostvaren u iznosu od 688.557  kn što je 19,6% manje 
nego 30.lipnja 2014.godine a razlog su  zakonske izmjene u odnosu na obračun poreza na dohodak.  
Porez na imovinu je ostvaren u iznosu od 303.931 kn, što je 101.892 kn više nego protekle godine 
odnosno 33,5% više.

Pomoći (prihodi iz državnog i županijskog proračuna) su ostvareni u iznosu od 1.880.698,22 
kn  ili  26,76%  od  godišnjeg  plana,  te  53,52%  polugodišnjeg  plana.  U  odnosu  na  2014.godinu,  
ostvarene pomoći su veće za tri i pol puta  (u prvoj polovici 2014. one su iznosile 527.708 kn). 

Prihodi  od  imovine (naknade  za  koncesije,  zakup  i  iznajmljivanje  imovine,  zakup  javnih 
površina) iznosili su 611.916 kn, šte je 447.234 kn više od istog razdoblja prošle godine. Osim što su  
povećani prihodi od naknade za koncesije za više od 3 puta, naplaćen je i cjelokupni  iznos zakupa za 
školu  na Biševu. 

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 438.902  kn ili 47% godišnjeg plana. 
Ako usporedimo s prošlom godinom to je 12% više . Ako pak analiziramo pojedinačne prihode po 
posebnim  propisima  onda  možemo  zaključit  da  je  naplata  komunalne  naknade  i  komunalnog 
dopinosa povećana. 

Rashodi  poslovanja planirani  su  u  iznosu od 5.365.500 kuna,  a  ostvareni  su  u  iznosu od 
2.246.072 kuna što predstavlja 41% godišnjeg plana. U odnosu na 2013. godinu  rashodi su smanjeni 
21%.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.456.900 kuna, a ostvareni su za razdoblje 
siječanj-lipanj 2015. u iznosu od 597.229 kn. U odnosu na ostvarenje rashoda za zaposlene u istom 
razdoblju protekle godine, ostvareni rashodi za zaposlene su manji za 28%. Najveći razlog tome je  
dugotrajno bolovanje  pročelnika  Jedinstvenog upravnog odjela  Grada Komiže, te smanjenje  broja 
zaposlenih u Centru za pomoć i njegu Komiža.



Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu od 460.700 kuna, a ostvareni su u iznosu  
od 178.144 kune ili 38% godišnjeg plana. Ovi rashodi su smanjeni za 15% u odnosu na isto razdoblje 
protekle godine.

Rashodi  za  usluge (telefon,  tekuće  održavanje,  komunalne  usluge,  intelektualne  i  ostale 
usluge)  iznosili su 371.933 kn što je 6% manje nego protekle godine. Ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja također su manji za 31%.

Financijski rashodi su povećani za 5%, a  subvencije trgovačkim društvima su smanjene za 
75% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Za naknade građanima i kućanstvima isplaćeno je 77.130 kn što je 10% manje nego u istom 
razdoblju prošle godine. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su  u iznosu od 1.119.567 kuna ili 22% 
godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje u 2014.godini za isto razdoblje bilježi se povećanje od 314%. 
Ovo je razlog što su ugovori s Ministarstvima i  Fondom za zaštitu okoliše i energetsku učinkovitosti  
potpisani  krajem izvještajnog razdoblja, te će realizacija navedenih projekata tek uslijedit, osim što su  
početkom godine nabavljena dva vozila za zbrinjavanje otpada za područje grada Komiže.

Program „Pomoć u kući  starijim osobama“  na području  otoka  Visa  provodi  se  od  2008. 
godine,  a  od 1.listopada 2011.  program je proširen na  „Dnevni  boravak i  pomoć u kući  starijim 
osobama“.  Temeljna  aktivnost  provedbe  programa  odnosi  se  na  pružanje  usluga  korisnicima  u 
njihovim kućanstvima uz pružanje usluga dodatnih sadržaja i aktivnosti u Dnevnom boravku za starije  
osobe u „Bašti“. Na provedbi Programa zaposleno je 5 osoba. Program se provodi po novom Zakonu o  
socijalnoj skrbi što je uzrokovalo smanjenje broja korisnika, a time i broja  zaposlenih na provođenju 
Programa. U ovom izvještajnom razdoblju potpisan je Aneks Ugovora o pružanju socijalnih usluga 
kojim se Ministarstvo socijalne politike i mladih obvezuje plaćati troškove nabave i dostave gotovih 
obroka,  obavljanje  kućnih  poslova,  održavanje  osobne  higijene,  te  zadovoljavanje  drugih 
svakodnevnih  potreba (uređenje okućnice  i  tehnički  poslovi  u domu korisnika)  po cijeniku koji  je  
definiran navedenim Aneksom. 

Potpisan je novi Ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o financiranju provedbe projekta iz  
područja  socijalne  skrbi  pod  nazivom  „Družimo  se  kreativno“  usmjerenog  unapređenju  kvalitete 
života  starijih  osoba  putem  organiziranih  dnevnih  aktivnosti  u  lokalnoj  zajednici  u  razdoblju  od 
1.svibnja  do  31.prosinca  2015.godine.  Temeljem  ovog  Projekta  Centru  za  pomoć  i  njegu  Komiža 
odobreno je 70.000 kn.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je redovna provedba aktivnosti Dnevnog boravka. Korisnicima je  
svakodnevno  na  raspolaganju  čitaonica  dnevne  i  periodične  štampe  te  korištenje  prostora  za 
slobodno druženje i društvene igre. Organiziraju se razne radionice, izrađuju ručni radovi, pripremaju 
izložbe...  

Grad Komiža  je  iz  vlastitih izvora  sufinancirao Progam pružanja  socijalnih  usluga i  projekt  
„Družimo se kreativno“, te je zajedno s udjelom Ministarstva socijalne politike i mladih za provedbu 
Programa  utrošeno ukupno 62.917,26 kn.



U  ovom  izvještajnom  razdoblju  Grad  Komiža  je  financirao  dolazak  specijalista  medicine 
jednom  mjesečno  na  otok  i  to  specijalista  pedijatra  i  specijalista  internistu  -  kardiologa.  Za  tu  
namjenju Grad je izdvojio 5.869,74 kn.

Također su iz sredstava grada financirani asistenti u nastavi za potrebe učenika Osnovne škole 
Komiža  i Dječjeg vrtića Komiža za što je izdvojeno 7.639 kuna. 

Za rad Dječjeg vrtića „Komiža“ u ovom izvještajnom razdoblju je izdvojeno  264.384,04 kn, od 
čega najveći dio otpada na plaće zaposlenika. U predškolskoj godini 2014./2015. predškolska ustanova 
DV „Komiža“ ostvarila  je  program za djecu predškolskog uzrasta od 1 do 6-te godine života u tri 
odgojne skupine  s ukupno 48 djece. U vrtiću su zaposlene 4 djelatnice na puno radno vrijeme i 4  
djelatnice na nepuno radno vrijeme.  U ovom izvještajnom razdoblju za troškove nabave opreme – 
didaktike, Splitsko-dalmatinska županija je odobrila 10.312,50 kn. 

Za redovan rad Gradske knjižnice „Ranko Marinković“, Grad Komiža je izdvojio 77.861,60 kn 
od čega najveći dio otpada na plaću ravnateljice. 

U  ovom  izvještajnom  razdoblju  je  za  potrebe  Dobrovoljnog  vatrogasnog  društva  Komiža 
isplaćeno 54.600 kuna, Osnovnoj školi Komiža za nabavu kompjutera 4.715,76 kn, za političke stranke  
5.141 kune, a za udruge 98.555,40 kuna. Za članarinu Lokalnoj akcijskoj grupi „Škoji“ izdvojeno je  
13.156,93 kn.  

Za učeničke i studentske potpore u ovom izvještajnom razdoblju isplaćeno je 30.000 kuna, za 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 14.130.325 kuna, te za naknade za rođenje 
djeteta 33.000 kuna.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije izdvojio je 620.400,00 kn za uređenje fasade i  
unutrašnjosti  ambulante  Komiža,  što  je  i  realizirano  u  ovom  izvještajnom  razdoblju.  Također  je 
odobreno  50.000,00  kn  za  pregradnju  za  učionicu  posebnog  razrednog  odjela u  Osnovnoj  školi 
Komiža.

Komunalna infrastruktura

U suradnji s Nautičkim centrom Komiža uređeni su svi parkovi, područje Rogači, gradske plaže 
i sve javne površine.  Provedeno je i nekoliko akcija čišćenja udaljenih plaža.

Za održavanje komunalne infrastrukture: održavanje i uređenje javnih površina,  održavanje 
poljskih puteva i  održavanje hidranata, te javnu rasvjetu  Grad Komiža je ukupno utrošio 305.437 kn.

Prostorno-planska dokumentacija

Najvažnije  za  ovo   izvještajno  razdoblje  je  donešenje   Odluke  o  Izmjenama  i  dopunama 
Prostornog  plana uređenja Grada Komiže i Odluke o  donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja  
Komiža čime su stvorene pretpostavke za budući razvoj Komiže.



Također smo  donijeli Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Komiže za izradu 
kojeg smo podnijeli prijavu za potporu u okviru Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“,  podmjera  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“. 

2. Aktivnosti gradonačelnice kao nositelja izvršne vlasti

Temeljem članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti dostavila sam Ministarstvu financija Izjavu 
o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2014.

Sukladno članku 80. Statuta Grada Komiže donosila sam odluke, zaključke,  pravilnike, rješenja 
i opće akte u okviru svog djelokruga u skladu sa 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 članku 89. Statuta donijela ukupno 19 akata općeg  
karaktera koji su objavljeni u Službenim glasnicima Grada Komiže.

Objavljeni akti gradonačelnice:
• Odluka o osnivanju povjerenstva za popis
• Rješenje o određivanju drugačijeg radnog vremena
• Odluka o dodjeli srednjoškolskih i studentskih nagrada i potpora u školskoj godini 2014/2015
• Plan nabave za proračunsku godinu 2015. roba, radova i usluga
• Odluka o razrješenju i imenovanju člana-predsjednika Vijeća za komunalnu prevenciju
• Zaključak o prijedlogu odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Komiže
• Zaključak o prijedlogu odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža
• Zaključak o sponzorstvu Hrvatskog planinarskog društva „Hum“
• Zaključak o sponzorstvu XXIX. generacije maturanata Srednje škole „Antun Matijašević 

Karamaneo“
• Tržni red Gradske tržnice – Komiža
• Plan realizacije prijedloga organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara na području 

Grada Komiže
• Plan realizacije na temelju prijedloga organizacijskih i tehničkih mjera iz revizije procjene 

ugroženosti od požara Grada Komiže
• Odobrenje radnog vremena
• Rješenje o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom 
• Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu korištenja javnih površina, 

pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica,
• Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 

2015.godinu
• Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći ekspediciji „Falkuša u Galiciji“.



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).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i  ovlaštenju iz  članka 45. Statuta Grada Komiže  
Gradskom vijeću sam predložila na razmatranje i usvajanje slijedeće prijedloge:

• Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Komiže za 2014.
• Odluka  o  raspoređivanja  sredstava  iz  Proračuna  Grada  Komiže  za  redovito  financiranje 

političkih stranaka i izabranih kandidata s liste grupe birača članova Gradskog vijeća Grada  
Komiže  u 2015. godini

• Zaključak  o  Izvješćima  Gradonačelnika  o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne 
infrastrukture  i  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  za  2014. 
godinu

• Zaključak o  izvješću komunalnog redara Grada Komiže za  razdoblje od 1.srpnja 2014.  do 
30.rujna 2014.

 
• Zaključak  o  Financijskom  izvješću  i  Izvješću  o  radu  Centra  za  pomoć  i  njegu  Komiža  za  

2014.godinu,
• Zaključak o Financijskom izvješću i Izvješću o radu Dječjeg vrtića „Komiža“ za 2014.godinu,
• Zaključak o Financijskom izvješću i Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ za 

2014.godinu,
• Zaključak  o  financijskom  izvješću  i  izvješću  o  radu  Turističke  zajednice  Grada  Komiže  za  

2014.godinu.
• Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u 

kojima Grad Komiža  podržava prijedloge projekata  firme Vodovod i  odvodnja  otoka Visa 
d.o.o. komiža,

• Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Gradskog vijeća na potpisivanje pisma namjere u 
kojima  Grad  Komiža  podržava  prijedlog  projekta  „Kanalizacijski  sustav  Grada  Komiže  – 
dogradnja",

• Izmjene  i  dopune  Proračuna  Grada  Komiže  za  2015.godinu  i  projekcije  za  2016.  i  2017.  
godinu

• Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2015.godinu
• Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Grada Komiže za 2015.godinu,
• Zaključak  o  financijskom  izvješću  i  izvješću  o  radu  Nautičkog  centra  Komiža  d.o.o.  za 

2014.godinu,
• Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu Vodovoda i odvodnje otoka Visa d.o.o. za 

2014. godinu,
• Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu DVD-a Komiža za 2014.godinu

U obavljanju  izvršene vlasti sukladno članku 45. Statuta Grada Komiže Gradskom vijeću 
sam predložila na razmatranje i usvajanje slijedeće prijedloge:

• Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije,
• Odluka o zaštiti i spašavanju na području Grada Komiže,
• Zaključak o odricanju prava prvokupa čest.zgr.1242, Z.U.972 k.o. Komiža
• Zaključak o prihvaćanju amandmana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Grada Komiže
• Zaključak o  prihvaćanju  amandmana  na Konačni  prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja  

naselja Komiža
• Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Komiže



• Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Komiža
• Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Grada Komiže od 2015. do 2020.godine
• Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Komiže
• Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014.godinu
• Odluka o postupku izbora članova vijeća u mjesnim odborima grada Komiže,
• Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića „Komiža,
• Zaključak o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtički i jaslički program za pedagošku 

godinu 2015/2016
• Odluka o kupnji  nekretnine.

      Na temelju odredbe članka 47. Statuta Grada Komiže podnijela sam Gradskom vijeću Izvješće 
o radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2014. godine. 

3. Aktivnosti gradonačelnice u vođenju gradskih projekata

U  izvještajnom  razdoblju  provedene  su  sve  aktivnosti  kako  bi  se  osigurala  sredstva  za 
realizaciju svih projekata koji su predviđeni u proračunu Grada Komiže, ali i u programima i planovima 
gradskih tvrtki.  Pripremljene su prijave i zahtjevi za sve natječaje za koje je Grad mogao kandidirat. 

Za  sanaciju  kaštela  „Komuna“ kroz Program zaštite  kulturnog dobra,  Ministarstvo kulture 
odobrilo je 350.000 kn. Iz ovih sredstava provest će se druga faza  konstruktivne i građevinske sanacije  
prvog kata, postaviti elektro instalacije i urediti podovi prizemlja i prvog kata. Ova sredstva odnose se  
na dio sredstava koja je Odlukom od 16.svibnja 2013.godine Vlada Republike Hravatske osigurala kroz 
trogodišnji program u ukupnom iznosu od 1.050,00 kn i to za građevinsku sanaciju, konzervatorske i 
restauratorske radove na sanaciji vanjskog plašta pročelja i prvog kata Komune. Tako smo u protekle 
dvije godine završili sanaciju svih pročelja, radove na stubištu, te prvu fazu konstuktivne i građevinske  
sanacije prvog kata.

Ministarstvo  kulture  odobrilo  je  20.000,00  kn  za  izvedbu  sadržaja  stalne  izložbe 
Interpretacijskog centra Ekomuzeja Komiža.

Za projekt „Digitalizacija kina“ Ministarstvo kulture odobrilo je 300.000,00 kn, a projekt se 
realizira u suradnji  s Nautičkim centrom Komiža d.o.o. koji  je registriran za djelatnost prikazivanja 
filmova. 

U kolovozu prošle godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom turizma o dodjeli bespovratnih 
sredstava u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2014.godine. Odobrena su sredstva u iznosu od  
400.000,00  kn  za  sufinanciranje  projekta  „Eko  muzej  Komiža“.   Sredstva  su  odobrena  za  izradu 
izvedbenog  projekta produkt dizajna stalnog  postava, izradu izvedbenog projekta elektroinstalacije i  
rasvjete, izradu izvedbenog projekta interaktivnih aplikacija, instalacija i IT dizajna i multimedije. 

Svi projekti su izrađeni i predani u roku, te je cjelokupan projekt „Eko muzej Komiža“ sada 
potpuno spreman za prijavu za financiranje iz sredstava Europske unije. Ukupna vrijednost izrade svih 
navedenih projekata iznosila je 517.500,00 kuna.



Za projekt „Adaptacija i sanacija pločnika južnog dijela rive“ u Komiži odobreno je koncem 
svibnja od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 1.085.915 kn iz Programa razvoja 
jadranskih  otoka.  Ukupna  vrijednost  projekta  iznosi  1.399.375,00  kn,  realizirati  će  se  u  drugom 
izvještajnom razdoblju.

Cilj projekta: nastavak na započetom projektu adaptacije i opločenja istočnog i južnog dijela pločnika 
Rive u Komiži predstavlja prioritetnu investicijsku aktivnost u 2015.godini kojoj je cilj sanacija i daljnji  
razvoj  lučke  infrastrukture,  te  revitalizacija  centralnog  dijela  Komiže.  Predmetno  područje  od 
izuzetnog  je  značaja  za  Grad  Komižu  jer  predstavlja  središte  svih  aktivnosti  bilo  da  je  riječ  o  
poslovnom, kulturnom ili pak turističkom djelovanju.
Ciljane skupine su posjetitelji Grada Komiže te poglavito stanovnici Grada s naglaskom na manje i  
srednje poduzetnike koji se bave ribarstvom i turizmom, izuzetno značajnim gospodarskim granama 
na kojima se temelji razvoj i identitet Komiže.
Glavne aktivnosti na projektu: sanacija pločnika, elementi urbane opreme i nova javna rasvjeta.
Očekivani  rezultati  i  koristi:  opločenje  postavom  postojećih  kamenih  ploča-  460  m2,  opločenje 
postavom novih kamenih ploča 200 m2, novi elementi urbane opreme i energetski učinkovita javna 
rasvjeta, a sve radi izraženih ulegnuća kamenih ploča i oštećene i napuknute betonske podloge  na 
južnom dijelu rive i dotrajale javne rasvjete, a sve u cilju povećanja razine kvlitete prostora i korištenja  
istog.
Vremensko  trajanje:  sveukupno 3  mjeseca  od  odobrenja  sredstava  i  izbora  izvođača  radova  (dio 
radova započet je i realiziran krajem 2014.) 
Opravdanost: Riva kao središnje mjesto za tijek gospodarskih aktivnosti  kao i suživot svih stanovnika 
Grada Komiže osnovna je komponenta svih gradskih tokova. Ovim projektom njene vizure, sadržaji i  
tehnička izvedba izdići će se na viši nivo te svim njenim aktivnim korisnicima na taj način pužiti ugođaj  
modernog eksterijera ukomponiranog sa tradicionalnim vizurama zaštićene gradske jezgre.

Projekt uređenja  „Dječjeg igrališta Bašta“ odobren je od Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova  Europske  unije  prema  Programu  razvoja  jadranskih  otoka.  Ministarstvo  će  sufinancirati 
projekt u iznosu od 447.285 kuna, a procjenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 559.106,25 kn.

Cilj projekta je izgraditi dječje igralište kako bi najmlađi stanovnici grada Komiže imali svoj kutak za  
zabavu.  Ciljane skupine su djeca i njihovi roditelji.

Vremensko trajanje: 2 mjeseca od odobrenja projekta i odabira izvođača.
Očekivani rezultati i koristi: Grad Komiža nema adekvatno mjesto gdje bi se zabavljali njegovi najmlađi  
stanovnici  i  stjecali  nova znanja  i  vještine,  zato je  korist  od  ovog  projekta  neizmjerna.  Projekt  u 
konačnici treba unaprijediti kvalitetu života na otoku i ne samo zadržati postojeće stanovništvo, već 
stvarati preduvjete da Komiža postane poželjna destinacija za mlade obitelji. Lokacija budućeg dječjeg  
igrališta  nalazi  se  uz  Dnevni  boravak  za  starije  i  nemoćne  osobe  "Bašta".  Na  ovaj  način  želimo 
potaknuti međugeneracijsku solidarnost, djeca će uvest veselje u život starijih, a stariji  će prenijet 
svoja dragocjena znanja najmlađima.  

Kako bi u potpunosti unaprijedili sustav vodoopskrbe otoka Visa, Planom upravljanja vodama 
za 2015.godinu osigurana su sredstva za sanaciju vodosprema u vodoopskrbnom sustavu Komiža u  
iznosu od 1.355.000,00 kn. Navedena sredstva predstavljaju 80% ukupnog iznosa ulaganja, preostala  
sredstva u obvezi su osigurati Gradovi Vis i Komiža.



U suradnji s tvrtkom Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. prijavili smo projekt  „Kanalizacijski 
sustav  grada  Komiže  –  dogradnja“   na  Kohezjski  fond  Europske  unije  po  raspisanom  Pozivu  na 
dostavu prijedloga projekata za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje  
dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Projekt obuhvaća rekonstrukciju crpne stanice CS-2, 
izgradnju gravitacijskih kanala K1 i K2, izgradnju tlačnog cjevovoda, izgradnju uređaja za pročišćavanje 
te izgradnju podmorskog ispusta.  Investitor cjelokupna dokumentacije je Grad Komiža, a potvrda 
glavnog projekta izdana je u listopadu 2014.godine. 

Za  projekt  uređenja  i  zatvaranja  odlagališta  komunalnog  otpada  „Šćeće“ izvršeni  su 
geotehnički istražni radovi kao podloga za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Za te radove Grad 
Komiža je izdvojio 56.050,00 kuna.

U suradnj s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Nautičkim centrom Komiža 
d.o.o. nabavili smo dva specijalna komunalna vozila za skupljanje komunalnog otpada na području 
grada Komiže. U tu svrhu FZOEU nam je odobrio 1.171.373,22 kune što predstavlja 80% vrijednosti  
cjelokupne investicije.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom prijavili smo se na Javni poziv FZOEU za neposredno sufinanciranje nabave 
komunalnog vozila za prikupljanje otpada – čistilica. Sredstva su odbrena Odlukom FZOEU od lipnja 
2015.godine. Ukupna vrijednost predmetnog vozila iznosi 997.150 kuna, a FZOEU odobrava iznos od 
797.720 kuna.  Javnu nabavu za predmetno vozilo, kao i preostala sredstva osigurat će Nautički centar 
Komiža d.o.o.

Krajem prošle godine podnijeli smo prijavu na Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade  
planskih dokumenata  energetske učinovitosti  koji  je  raspisao Fond za  zaštitu okoliša  i  energetsku 
učinkovitost  za projekt pod nazivom „Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Komiže“. Riječ je 
o planskom dokumentu za razdoblje 2016-2018. kojim će se utvrditi provedba politike za poboljšanje 
energetske  učinkovitosti  Grada  Komiže,  a  u  skladu  s  EU  Direktivom  2012/27/EU  Europskog 
parlamenta.  Akcijski  plan sadržavat  će  prikaz  i  ocjenu stanja  te  potrebu u  neposrednoj  potrošnji  
energije,  ciljeve,  uključujući  okvirni  cilj  uštede  energije  i  pokazatelje  za  poboljšanje   energetske 
učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti,  
izračun planiranih ušteda energije, način praćenje izvršenja plana i izvještavanja i način financiranja 
plana.Po  njegovoj  izradi  plan  će  donijeti  Gradsko  vijeće  Grada  Komiže,  uz  prethodnu suglasnost  
Nacionalnog koordinacijskog tijela.  Za ovu namjenu FZOEU je odobrio 70.000,00 kuna.

U svibnju 2015.godine prijavili  smo se na Javni  poziv  za neposreno sufinanciranje nabave  
mobilnog reciklažnog dvorišta koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Ovaj 
projekt   omogučiti  će   ekološki  pristup  selekciji  određenih  kategorija  otpada  za  domicilno 
stanovništvo i  posjetitelje  grada Komiže.  FZOEU je za ovu namjenu odobrio sredstva u iznosu od 
151.200,00 kuna. 

Za projekt  neposrednog sufinanciranja nabave komunalne opreme  – kanti i  kontejnera za 
sakupljanje komunalnog otpada,  Fond za zašitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je iznos od 
390.320,00 kn.  Ukupna vrijednost projekta  iznosi  517.293,75 kn,  a  provest  će ga  Nautički  centar  
Komiža d.o.o. temeljem ugovora s Gradom Komiža.  



U svibnju  smo otvorili  gradsku tržnicu na  novoj  lokaciji,  u  dvorištu  ispred pošte.  Ukupna 
vrijednost projekta je 151.000 kuna, realiziran je uz pomoć Ministarstva graditeljstva u iznosu od 
100.000 kuna, a 51.000 kn izdvojio je Grad Komiža. Nova gradska tržnica ima svu potrebnu opremu i 
uvjete za rad, napravljena je nadstrešnica,  uređeni su  odvodni kanali,  postavljeni  su priključci  za  
vodu. Nova lokacija  zadovoljava sve kapacitete i potrebe grada Komiže, a sve štandove zakupili su  
domaći ljudi.

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda prijavil smo se na  
javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s Projektom  ugradnja javne rasvjete na 
komiškoj  obilaznici.  Za  taj  projekt  odobreno  nam  je  80.000  kuna,  a  bit  će  relaiziran  do  rujna 
2015.godine. Nabavili smo i 7 ukrasnih svjetiljki kako bi povećali broj rasvjetnih tijela u Ribarskoj ulici.

Prijavili  smo se  na sve  natječaje  Splitsko-dalmatinske županije,  međutim iz  nekog razloga 
dobili  smo odgovor i  ugovor samo po jednom natječaju.  Tako je  potpisan Ugovor o  zajedničkom 
sufinanciranju uređenja poljskih putova na području Grada Komiže u 2015. godini za što je odobreno 
17.460,00 kuna. U tu svrhu smo potpisali ugovor s DVD Komiža o uređenju poljskih puteva Barjaška i  
Ravno-Stupište što je i realizirano početkom turističke sezone. 

4. Ostale aktivnosti gradonačelnice

Sudjelovala  sam u  okruglom stolu  na  temu „Hrvatski  otoci  u  Europskoj  uniji  –  problemi, 
izazovi i mogućnosti“ na kojem je otvoren čitav niz tema koje su po mnogočemu specifične i vezane za  
pojedine otoke. Unatoč tim specifičnostima, postoji puno prostora za zajedničko djelovanje. 

Shodno  tome,  potpisan  je  sporazum  o  suradnji  na  projektu  razvoja  infrastrukture 
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interse za ulaganja,  
prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Sporazum su potpisali  svi gradonačelnici  i  načelnici na 
otocima  Hvaru,  Braču,  Šolti  i  Visu.  Nositelj  projekta  je  općina  Nerežišća,  a  provedba  projekta 
podijeljena  je  u  4  faze:  izrada  studije  izvodljivosti  Projekta,  izrada  prvotne  verzije  Plana  razvoja 
širokopojasne infrastrukture  na području provedbe Projekta, potpora nositelju projekta i JLS-ima u 
provedbi javne rasprave i izrada konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

S  Ministarstvom  unutarnjih  poslova,  Policijska  uprava  Splitsko-dalmatinska  potpisala  sam 
ugovor o provedbi preventivnog programa  MUP-a „Zajedno možemo više“, te s Policijskom postavom 
Vis Protokol o suradnji u turističkoj sezoni 2015.godine o angažiranju pripadnika prometne jedinice  
mladeži.

Temeljem odluke Gradskog vijeća o kupnji  nekretnine, u lipnju 2015.godine potpisala sam 
ugovor  o  kupoprodaji  dijela  nekretnine  Zankotov  paloc  u  Komiži.  Za  kupnju  dijela  navedene  
nekretnine Grad je osigurao sredstva od naplate ugovora o zakupu osnovne škole  na Biševu. Zakup je  
naplaćen jednokratno prilikom sporazumnog raskida ugovora o zakupu navedenog prostora s Jadran – 
Galenskim laboratorijem d.d. iz Rijeke. 



Kao predsjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Komiže sazvala sam nekoliko 
sjednica vijeća i Skupštinu TZ kako bi se pravodobno pripremili za turističku sezonu .  Ako analiziramo  
broj noćenja do 30.6. možemo ustvrditi da su bili povećani za 11%, dok je broj dolazaka bio veći  za  
11% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najbolji rezlultati ostvareni su u lipnju kada smo imali 
povećanje broja noćenja od 31%, te dolazaka 38%. Ovom povećanju je svakako pridonijela uspješna 
organizacija Festivala mora „Rota Palagruzona“, čiju organizaciju je preuzeo Grad Komiža u suradnji s 
udrugom Palagruža, ustanovom Ars Halieutica, agencijom Alternatura i TZ Grada Komiža. 

Kao član Skupštine „Nautičkog centra  Komiža“  d.o.o.  i  „Vodovoda i  odvodnje  otoka Visa“ 
d.o.o.  pratim  rad  i  izvršavanje  planova  i  programa rada  iz  djelokruga  rada  navedenih  poduzeća.  
Također  pratim  rad  svih  gradskih  ustanova,  udruga  građana  i  civilnog  društva  te  se  po  potrebi  
uključujem u realizaciju projekata i programa.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sa sjedištem u Zagrebu raspisala je poziv za iskaz  
interesa za uključivanje u Razvojnu suradnju kroz platforme organizacija civilnoga društva u okviru  
Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0". Riječ je o novom tematskom fondu 
Nacionalne zaklade kojem je cilj osnažiti organizacije civilnog društva  i potaknuti ih na zajedničko  
djelovanje kako bi se povećao njihov društveni utjecaj i razvili novi inovativni  modeli suradnje. Uz 
koordinaciju  Manuele  Antičević  9  udruga  je  ponudilo  svoje  programe  u  partnerstvu  s  Gradom 
Komižom i formirana je Platforma pod nazivom Lissa. Nacionalna zaklada prepoznala je ovaj projekt 
kao  jedinu  prijavljenu  otočnu  platformu  i  odobrila  u  prvoj  godini  80.000  kn.  Aktivnosti  članica 
Platforme provodit će se u kulturnom centru „Ivan Vitić“, a sve u cilju osmišljavanja novih zajedničkih  
aktivnosti  koje  mogu  doprinijeti  razvoju  otoka  Visa  i  kako  bi  se  obogatila  viška  svakodnevnica. 
Platforma Lissa mogla bi početi s radom početkom listopada 2015. 

U svom radu održavam svakodnevnu izravnu komunikaciju s građanima. Putem web stranice 
Grada  Komiže  www.komiza.hr informiramo  građane  o  aktivnostima  koje  Grad  provodi  kako  bi 
pravodobno dobili informacije i  ostvarili svoja prava, te mogli sudjelovati u aktivnostima za koje su 
zainteresirani.

 

      Gradonačelnica

Tonka Ivčević, dipl.oec.

http://www.komiza.hr/

