
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNICE

ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 30.6.2016. GODINE

1. Uvodna riječ gradonačelnice

Prema Statutu Grada Komiže, a u skladu sa zakonskim obvezama podnosim izvješće o svom
radu za razdoblje od 1.1.2016. do 30.6.2016. 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 2016. godine manji su za 28,36% u odnosu na isto razdoblje
u 2015. godini. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.771.273 kn, a ostvareni su u iznosu od
2.866.013 kn što je 91,40 % od polugodišnjeg plana,  odnosno  42,33% godišnjeg plana.  

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od
1.191.479 kn što predstavlja povećanje od 11,5%  u odnosu na isto razdoblje protekle godine.  Porez i
prirez na dohodak je ostvaren u iznosu od 803.174  kn što je 16,6% više nego 30. lipnja 2015.godine.
Porez na imovinu je ostvaren u iznosu od 293.649 kn, što je na razini protekle godine kada smo
bilježili povećanje od 33,5% u odnosu na 2014. Porezi  na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na
tvrtku) ostvareni su u iznosu od 94.657,85 kn  što je povećanje od 24% u odnosu na isto razdoblje
prošle godine.

Pomoći (prihodi iz državnog i županijskog proračuna) su ostvareni u iznosu od 826.255 kn. U
odnosu na 2015.godinu, ostvarene pomoći iznose  43,9%. 

Prihodi  od  imovine (naknade  za  koncesije,  zakup  i  iznajmljivanje  imovine,  zakup  javnih
površina) iznosili su 473.422 kn, što je 138.495 kn manje od istog razdoblja prošle godine iz razloga
što je prošle godine naplaćen zakup od škole na otoku Biševu, te je u ovoj godini naplaćen manji iznos
od zakupa javnih površina.

Prihodi  po posebnim propisima su  ostvareni  u  iznosu od 374.862 kn.  Ako usporedimo s
prošlom godinom naplaćeno je 15% manje.  Ako pak analiziramo pojedinačne prihode po posebnim
propisima,  možemo  zaključit  da  je  naplata  komunalne  naknade  manja  za  18%,  a  komunalnog
dopinosa za 6,4%. 

Rashodi  poslovanja planirani  su  na  polugodišnjoj  razini  u  iznosu  od  3.987.025  kuna,  a
ostvareni su u iznosu od 2.693.571 kuna što predstavlja 67,56% polugodišnjeg plana. U odnosu na
2014. godinu  rashodi su veći za 16%.

Rashodi za zaposlene koji se odnose na Jedinstveni upravni odjel Grad Komiže su planirani u
iznosu od 883.800 kuna, a ostvareni su za razdoblje siječanj-lipanj 2016. u iznosu od 370.252 kn  što
iznosi 74,65% od polugodišnjeg plana. 

Ako promatramo ukupne rashode za zaposlene koji se izdvajaju iz proračuna Grada Komiže
oni su iznosili 854.243 kn, što je 30% više nego prošle godine. Razlog tome je povećanje plaća za 7%,
te plaća gradonačelnice koja od 28.12.2015. godine obavlja funkciju profesionalno.



Rashodi za materijal i energiju su iznosili 136.411 kuna. Ovi rashodi su smanjeni za 23% u
odnosu na isto razdoblje protekle godine, a 38% ako gledamo isto razdoblje 2014.godine.

Rashodi  za  usluge (telefon,  tekuće  održavanje,  komunalne  usluge,  intelektualne  usluge,
računalne i ostale usluge)  iznosili su 365.078,92 kn što je nešto manje nego protekle godine. Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja također su manji u značajnom iznosu.

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  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, 4 na puno radno vrijeme i jedna na pola radnog
vremena. 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. Centar ima 44 korisnika od koji
28 ima rješenje Centra za socijalnu skrb.

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe koriste i osobe treće životne dobi koje nisu
korisnici usluga pomoći u kući, kao i osobe svih generacija lokalne zajednice. S obzirom da je riječ o
Programu koji je proizašao iz međugeneracijske solidarnosti, u organizirane dnevne aktivnosi nastoji
se uključiti i ostale dionike lokalne zajednice (djecu, mlade, osobe srednje životne dobi) sa svrhom
postizanja međugenaracijske suradnje, razmjene znanja i vještina i postizanje veće povezanosti svih
dionika društva čime se smanjuje socijalna isključenost. 

Grad Komiža je iz vlastitih izvora sufinancirao Progam pružanja socijalnih usluga i Program
dnevnih aktivnosti, te je zajedno  za provedbu Programa  utrošeno ukupno 76.917,31 kn.

U  ovom  izvještajnom  razdoblju  Grad  Komiža  je  financirao  dolazak  specijalista  medicine
jednom mjesečno na otok i to specijalist pedijatra i specijalist internist - kardiologa. Za tu namjenju
Grad je izdvojio 7.043,53 kn.

Također su iz  sredstava grada financirani  asistenti  u nastavi za potrebe učenika Osnovne
škole Komiža  i Dječjeg vrtića Komiža za što je izdvojeno 6.290,73 kuna. 

Za rad Dječjeg vrtića „Komiža“ u ovom izvještajnom razdoblju je izdvojeno  315.774 kn što
predstavlja  16,27%  više  nego  u  istom  razdoblju  prošle  godine.  Najveći  dio  otpada  na  plaće
zaposlenika i to 266.304 kn. U predškolskoj godini 2015./2016. predškolska ustanova DV „Komiža“
ostvarila je program za djecu predškolskog uzrasta od 1 do 6-te godine života u tri odgojne skupine  s
ukupno 45 djece. U vrtiću su zaposlene 4 djelatnice na puno radno vrijeme i 4 djelatnice na nepuno
radno vrijeme.  U ovom izvještajnom razdoblju izvršena su dodatna ulaganja u  zgradu Dječjeg vrtića i
to na izmjeni svih elektroinstalacija u iznosu od 48.750,00 kn. 

Za redovan rad Gradske knjižnice „Ranko Marinković“, Grad Komiža je izdvojio 79.185,61 kn
što se odnosi  plaću ravnateljice. 



U  ovom  izvještajnom  razdoblju  je  za  potrebe  Dobrovoljnog  vatrogasnog  društva  Komiža
isplaćeno 64.600 kuna, Osnovnoj školi Komiža za nabavu kompjutera 2.000,00 kn, za političke stranke
5.141 kune, a za udruge 66.000,00 kuna. Za članarinu Lokalnoj akcijskoj grupi „Škoji“ izdvojeno je
7.365,99 kn.  

Po prvi put smo proveli Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće
dobro  koje  provode  udruge,  umjetničke  organizacije  i  ustanove  upisane  u  registar  neprofitnih
organizacija na području Grada Komiže, te je odobreno 13 projekata/programa raznih udruga. 

Za učeničke i studentske potpore u ovom izvještajnom razdoblju isplaćeno je 33.000 kuna, za
pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 1.800 kuna, pomoć za djecu predškolskog
uzrasta 1.740,  te za naknade za rođenje djeteta 27.000 kuna.

Komunalna infrastruktura

U suradnji s Nautičkim centrom Komiža uređeni su svi parkovi, područje Rogači, gradske plaže
i sve javne površine. Također su ugrađene i opremljene dvije nove lokacije za podzemne spremnike
na početku ulice Komiških iseljenika i u Jurkovici.  Provedeno je i nekoliko akcija čišćenja udaljenih
plaža. Betoniran je dio šetnice na plaži Gusarica.

Za održavanje komunalne infrastrukture: održavanje i uređenje javnih površina,  održavanje
poljskih puteva i  održavanje  javne rasvjete  Grad Komiža je ukupno utrošio 262.061 kn.

Za deratizaciju i dezinsekciju je ukupno utrošeno 16.218,75 kn.

U suradnji s Hrvatskim šumama, Nautičkim centrom Komiža d.o.o. i DVD-om Komiža sanirani
su svi protuožarni putevi na otoku Biševu. Također je saniran poljski put od Šćeća do vojarne Stupišće
te dalje do vojarne Ravno.

Prostorno-planska dokumentacija

Najvažnije za ovo izvještajno razdoblje je  utvrđivanju prijedloga  UPU-a radne zone Ravno,
utvrđivanje prijedloga UPU-a Podhumlje –sjever, i  utvrđivanje prijedloga UPU-a Podhumlje-jug za
javnu raspravu. 

Sve javne rasrave održane su od 15.  ožujka do 15.travnja 2016.godine.  Javno izlaganje o
prijedlozima planova održano je 17. ožujka.  

Sukladno  Urbanističkom  planu  uređenja  naselja  Komiža  pokrenuli  smo  izradu  Idejnog
urbanističkog  rješenja  za  Gradski  projekt  „A“,  kako  bi  izradili  cjelovito  urbanističko  rješenje  s
programima i smjernicama za realizaciju pojedinačnih projekata unutar Gradskog projekta.

Također smo  izradili i usvojili na Gradskom vijeću Plan gospodarenja otadom Grada Komiže
za razdoblje 2015.-2021. godine. Plan je izradila tvrtka Zeleni servisi  d.o.o. iz Splita, a u njemu je
provedena analiza  i  ocjena stanja i  potreba u gospodarenju otpadom na području  Grada Komiže
uključujući ostvarivanje ciljeva, navedeni su podaci o vrstama i količinama otada, građevine i uređaji
za gosodarenje otadom i podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju. Planom su
utvrđene  mjere  potrebne  za  ostvarivanje  ciljeva  smanjivanja  ili  sprečavanja  otpada,  uključujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada te su definirane mjere gospodarenja



otpadom.  Također  su  definirani  organizacijski  aspekti,  izvori  i  visina  financijskih  sredstava  za
provedbu mjera gospodarenja otpadom i rokovi i nositelji izvršenja plana.

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 2015.

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 26 akata općeg
karaktera koji su objavljeni u Službenim glasnicima Grada Komiže.

Objavljeni akti gradonačelnice:
 Zaključak o utvrđivanju prijedloga  UPU-a radna zona Ravno, o utvrđivanju prijedloga UPU-a 

Podhumlje –sjever, o utvrđivanju prijedloga UPU-a Podhumlje-jug za javnu raspravu,
 Plan prijema u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže, 
 Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za pomoć i njegu Komiža
 II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku godinu 2015. roba, radova i usluga,
 Odluka o dodjeli srednjoškolskih i studentskih nagrada i potpora u školskoj godini 

2015/2016.
 Zaključak o sonzorstvu tiskanja knjige „Viška trilogija“
 Zaključak o sponzorstvu i donaciji
 Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Komiže
 Plan nabave za proračunsku godinu 2016. roba,radova i usluga
 Zaključak o određivanju prostora za kampiranje
 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje 

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Komiže u 
2016.godini

 Zaključak o korištenju prostora za kampiranje
 Zaključak o utvrđivanju UPU-a Radne zone Ravno
 Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Podhumlje -jug
 Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Podhumlje -sjever
 Zaključak o sponzorstvu Hrvatskog planinarskog društva „Hum“
 Zaključak o sponzorstvu Srednje škole „Antun Matijašević Karamaneo“
 Zaključak o sponzorstvu UHVIDR-e Vis
 Zaključak o sponzorstvu Hrvatske gradske glazbe Vis
 Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 

2016.godinu
 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
 Odluka o proceduri  obračuna i naplate gradskih prihoda
 II. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Komiže za 

2016.godinu



 Zaključak o sponzorstvu Osnovne škole Komiža
 Zaključak o sponzorstvu Župe sv.Nikole

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 2015.godinu
 Zaključak o Izvješću  Gradonačelnice  o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture  za 2015. godinu
 Zaključak o izvješću Gradonačelnice o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015.godinu
 Zaključak o izvješću komunalnog redara Grada Komiže za 2015.godinu
 Zaključak o Financijskom izvješću i Izvješću o radu Centra za pomoć i njegu Komiža za 

2015.godinu,
 Zaključak o Financijskom izvješću i Izvješću o radu Dječjeg vrtića „Komiža“ za 2015.godinu,
 Zaključak o Financijskom izvješću i Izvješću o radu Gradske knjižnice „Ranko Marinković“ za 

2015. godinu,
 Izmjene i dopune Proračuna Grada Komiže za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. 

godinu
 Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Komiže za 2016.godinu
 Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu Nautičkog centra Komiža d.o.o. za 

2015.godinu,
 Zaključak o financijskom izvješću i izvješću o radu DVD-a Komiža za 2015.godinu

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

 Plan gospodarenja otadom Grada Komiže za razdoblje 2015.-2021.godine
 Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatne komisije,
 Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu
 Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
 Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu
 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Komiže
 Odluka o zaštiti i spašavanju na području Grada Komiže,
 Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.godinu
 Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Komiža
 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova radnih tjela
 Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
 Odluka o uređenju prometa na području Grada Komiže
 Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Komiža
 Zaključak o prijedlogu za privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića „Komiža,
 Zaključak o formiranju odgojnih skupina za poludnevni vrtički i jaslički program za pedagošku

godinu 2016/2017.
 Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra dijela zemljišta smještenog u K.O.Komiža



      Na temelju odredbe članka 47. Statuta Grada Komiže podnijela sam Gradskom vijeću Izvješće
o radu za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2015. 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 200.000 kn. Iz ovih sredstava provest će se posljednja faza konstruktivne i građevinske
sanacije kaštela Komuna, postaviti elektro instalacije i završiti uređenje poda prizemlja.  U posljednje
četri  godine Vlada  Republike  Hravatske  osigurala  kroz  trogodišnji  program i  jedan  jednogodišnji
ukupni  iznos od 1.250,00 kn i to za građevinsku sanaciju, konzervatorske i restauratorske radove na
sanaciji vanjskog plašta pročelja i prvog kata Komune, te opločenje prizemlja.

Ministarstvo  kulture  odobrilo  je  15.000,00  kn  za  izvedbu  sadržaja  stalne  izložbe
Interpretacijskog centra Ekomuzeja Komiža. 

U ovom izvještajnom razdoblju Ministarstvo kulture odobrilo je 300.000,00 kn za sanaciju
crkve sv.Nikole – Muster. U suradnji s Ministarstvom kulture, restauratorskim odjelom u Splitu, a
vezano uz pripremu natječajne dokumentacije za dodjelu sredstava iz Europskog fonda za regionalni
razvoj (Poziv za pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine – Trajno otvoreni poziv objavljen 6.11.2015.) pripremamo izradu dokumentacije za uređenja
sklopa crkve i samostana sv. Nikole. Također je u planu izraditi projekt muzeološkog i muzeografskog
uređenja  kule  kao  interpretacijskog  centra  komiške  sakralne  baštine,  a  sve  u  suradnji  s  Župom
sv.Nikole.  Ukoliko dobijemo sredstva EU (uz do sada izrađene građevinske projekte sanacije vlage u
crkvi i konstruktivne i građevinske sanacije zvonika) imali bismo kompletnu dokumentaciju za obnovu
samostanskog sklopa te bismo se nakon toga mogli prijaviti na natječaj za izvedbu.

Ministarstvo kulture odobrilo  je  sredstva  od 20.000,00kn za  književnu manifestaciju  Dani
Ranka Marinkovića  koja će se održati  u rujnu 2016.  godine,  te 7.000,00 kn za tiskanje Zbornika
„Teatar Ranka Marinkovića“ koji će biti promoviran na osmim Danima Ranka Marinkovića. 

U srpnju 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 200.000,00 kn za sufinanciranje projekta „Izgradnja montažnog sanitarnog objekta za invalidne
osobe sa sustavom za biološko pročišćavanje fekalnih voda“.  Sredstva su odobrena za izgradnju
montažnog  sanitarnog  objekta  za  invalidene  osobe,  građevinske  radove  (iskope)  na  izgradnji
biopročišćivaća,  te  ugradnju  uređaja  za  biološko  pročišćavanje.  Ukupna  vrijednost  izrade  svih
navedenih projekata iznosila je 370.598,61 kuna.

  
Za projekt „Adaptacija i sanacija pločnika južnog dijela rive“ u Komiži odobreno je koncem

svibnja prošle godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 1.085.915 kn iz
Programa razvoja jadranskih otoka. Splitsko-dalmatinska županija je dodatno za ovaj projekt odobrila
120.000,00 kn.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.527.987,80 kn, a svi radovi su završeni početkom



ove godine. Zbog nezadovoljstva dijela građanstva grada Komiže organizirana je javna prezentacija
projekta te je obečano da će projekt u ciljelosti biti prezentiran i dan na javnu raspravu. 

Treću fazu projekta prijavili smo za financiranje iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije, međutim projekt je odbijen premda su projekti koji se završavaju trebali biti
najviše bodovani. Nadamo se prezentaciji i realizaciji projekta uređenja Rive  u idućoj godini.

Cilj projekta je nastavak na započetom projektu adaptacije i oploćenja istočnog i južnog dijela
pločnika Rive u Komiži koji  predstavlja prioritetnu investicijsku aktivnost u 2016. i 2017. 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.

Kako  bi  u  potpunosti  unaprijedili  sustav  vodoopskrbe  otoka  Visa,  Planom  upravljanja
vodama za 2016.godinu osigurana su sredstva za sanaciju vodosprema u vodoopskrbnom sustavu
otoka  Visa  u  iznosu  od  1.437.478,21  kn.  Navedena  sredstva  predstavljaju  80%  ukupnog  iznosa
ulaganja, preostala sredstva u obvezi su osigurati gradovi Vis i Komiža.

U suradnji s tvrtom 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 cjelokupne dokumentacije je Grad Komiža,
a potvrda glavnog projekta izdana je u listopadu 2014.godine. Po ovom natječaju nisu nam odobrena
sredstva, ali je odobreno 885.151,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda. Početak realizacije ovog projekta
biti će u idućem izvještajnom razdoblju.  

Za projekt uređenja i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“ izrađen je glavni i
izvedbeni projekt,  te je predan Uredu za prostorno uređenje na ishođenje potvrde glavnog projekta.
U  rujnu  2015.  godine  ishođena  je  izmjena  i  dopuna  lokacijske  dozvole  te  se  pristupilo  izradi
parcelacijskog elaborata cijepanja i spajanja čestica po lokacijskoj dozvoli. U Uredu državne uprave za
imovinsko-pravne poslove pokrenut je postupak izvlaštenja na česticama unutar projekta uređenja i
zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“

Krajem prošle godine usvojili smo  „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 sadrži  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.  U  ovoj  proračunskoj  godini,  a  sukladno  akcijskom  planu  planirana  je  izrada  energetskih
certifikata za objekte u vlasništvu Grada Komiže.

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  omogučio je  ekološki pristup selekciji određenih kategorija otpada za domicilno stanovništvo
i  posjetitelje  grada  Komiže.  FZOEU  je  za  ovu  namjenu  odobrio  sredstva,  a  utrošeno  je  ukupno
117.600,00 kuna. Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je u vojarni Rogači, a započelo je s radom u
lipnju u suradnji s Nautičkim centrom Komiža.

Prijavili smo se na sve natječaje Splitsko-dalmatinske županije, međutim još po niti jednom
natječaju nismo dobili odobrenje sredstava. 

4. Ostale aktivnosti gradonačelnice

U suradnji s Odsjekom za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu i župnikom
don Ivicom Huljevom od 29. svibnja do 5. lipnja održana je konzervatorsko-restauratorska radionica
na umjetninama iz crkve sv.Nikole (Muster). U programu radionice sudjelovali su nastvanici i studenti
usmjerenja  za  konzervaciju-restauraciju  štafelajnih  slika  i  polikromiranog  drva  Odsjeka  za
konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu i vanjski suradnici (bivši studenti). Tijekom
radionice izvedeni su konzervatorsko-restauratorski zahvati na slijedećim umjetninama:  retabl oltara
Gospe  Snježne,  predoltarnik  otlara  Gospe  Snježne  i  i  zbirka  drvenih  polikromiranih  i  pozlaćenih
svjećnjaka.

Sudjelovala  sam na tematskom kolokviju  Katolicizam Željka  Mardešića  koji  je  organizirala
Župa sv.Nikole, Komiža povodom 10.obljetnice smrti Željka Mardešića.

Za potrebe uređenja i izgradnje lokacije Glavne metereološke ostaje nužno je bilo usvajanje
Izmjena  i  dopuna  prostornog  plana  Grada  Komiže  2015.  godine,  te  se  nastavilo  s  daljnim
aktivnostima. Na zahtjev  Grada Komiže i uz stručne uvjete  DHMZ-a izrađen je arhitektonski idejni
projekt  od  strane  "a+u"  d.o.o.  atelijer  za  arhitekturu  u  urbanizam,  projektanta  Ante  Mardešić
dipl.ing.arh.  Grad Komiža obavijestio je  DHMZ da je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu za daljnju
pripremu i provođenje zahvata (obveza DHMZ-a kao Investitora u projektu).

U 2016. godini biti će 130 godina od početka meteoroloških mjerenja u Komiži, 61 godina od
početka  rada  Klimatološke  postaje  i  30  godina  rada  Glavne  meteorološke  postaje  te  je  shodno
navedenome pokrenuta inicijativa  da se navedene obljetnice obilježe na odgovarajući način (listopad
2016. godine) o čemu će se detaljnije dogovoriti predstavnici institucija.

Nastavili smo s aktivnostima prema Državnom uredu za upravljanje državnim nekretninama
kako bi dobili dio prostora Lučke kapetanije (1.kat zgrade) na korištenje.

S  Hrvatskim  zavodom  za  mirovinsko  osiguranje  potpisan  je  ugovor  o  zakupu  poslovnog
prostora, te se njihova ispostava sada nalazi na adresi Hrvatskih mučenika 17, na gornjoj etaži zgrade
Spomen doma. 

S  Ministarstvom  unutarnjih  poslova,  Policijska  uprava  Splitsko-dalmatinska  potpisan  je
ugovor o provedbi preventivnog programa MUP-a „Zajedno možemo više“, te s Policijskom postavom
Vis Protokol o suradnji u turističkoj sezoni 2016. godine o angažiranju pripadnika prometne jedinice
mladeži.

Temeljem odluke  Gradskog  vijeća  o  kupnji  nekretnine,  u  lipnju  2015.  godine  potpisan  je
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. Preostala sredstva isplaćena su iz vlastitih sredstava Grada
Komiže i sredstva po ugovoru su u cijelosti isplaćena.

U suradnji s Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskim odjelom u Splitu pokrenuli
smo postupak imenovanja privremenog skrbnika na kuću Zonkotov paloc kako bi  mogli  poduzeti
mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra, a sve radi izuzetno lošeg stanja građevine. 

Kao predsjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Komiže sazvala sam nekoliko
sjednica vijeća i Skupštinu TZ kako bi se pravodobno pripremili za turističku sezonu .  U cilju daljnjeg
razvoja Komiže kao turističke destinacije poticala sam organizaciju niza događaja u kulturi i sportu, a
također i javna događanja i radionice. Aktivnom smo se uključili u proslavu 150.-te objetnice Viškog
boja  organizacijom  niza  događanja,  od  kojih  posebno  ističem  promociju  poštanske  marke
„150.Obljetnica Bitke kod Visa“.  Grad Komiža je preuzeo organizaciju Festivala dalmatinskih klapa
Omiš  2016.  koji  se  održao  11.  lipnja,  te  Festivala  mora  „Rote Palagružone“ u  suradnji  s  javnom
ustanovom Ars Halieutica, udugom Palagruza i agencijom Alternatura koja je usješno organizirana po
prvi put kao sedmodnevni Festival mora.   

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.

I ove godine Grad Komiža je organizirao akcije čišćenja okoliša kroz zelenu i plavu čistku koje
su se održale u travnju. U akciji  su sudjelovali  Turistička zajednica grada Komiže, ronilački centri,
Nautički centar Komiža,  Lovačko društvo Vis, DVD Komiža i HVDRA Vis.

Akcijom građana putem facebooka glasovanjem u okviru  projekta Pokret za radost 2016.
izabrani smo kao jedno od deset odredišta za uređenje vježbališta na otvorenome. Za lokaciju je
odabran prostor Bašte, a projekt će biti realiziran do kraja godine.

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

     Gradonačelnica

Tonka Ivčević, dipl.oec.

http://www.komiza.hr/

