
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Visa, održan 08. srpnja (srijeda) 2015. godine u 

prostorijama Gradske vijećnice u Kulturnom centru u Visu, Viškog boja 13, s početkom u 

18,00 sati. 

 

NAZOČNI: Stipe Vojković, Dalibor Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje, 

Damir Radica, Luisa Radišić, Marija Mladineo, Jasna Šiljić,  Alen Galić i 

                     Miće Radišić. 

                   

IZOČNI:  Ante Linčir - neopravdano.  

                                            

POZVANI:  Ivo Radica – gradonačelnik Grada Visa, 

                     Antonia Uskok, zamjenica gradonačelnika Grada Visa, 

                    Tamara Bilić Stojkovska, pročelnica JUO-a i 

                    Dragan Stojkovski, voditelj Odjela za proračun i financije, 

                    Veljko Dorotić, predsjednik Odbora za proračun i financije, 

                    Ines Bjažević i Katarina Mardešić predstavnici firme V.i O.O.V. 

                    Umjesto pozvane direktorice Slavice Dražić 

                                                 

ZAPISNIČAR: Tanja Travizi, djelatnica JUO-a. 

                               

 

SJEDNICA  JE TONSKI SNIMLJENA 

 

Uz ovaj Zapisnik su liste glasovanja po svakoj točci Dnevnog reda. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, gospodin Stipe Vojković, pozdravlja sve vijećnike, 

gradonačelnika Grada Visa, zamjenicu gradonačelnika, djelatnike Gradske uprave kao i sve 

ostale pozvane. 

Utvrđuje se kvorum.  Sjednici nazoči  10 od 11 viječnika. 

 

Jednoglasno s 9 glasova ZA – (Stjepan Poduje otišao po naočale) Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović,  Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,Damir Radica, Luisa Radišić, Marija  

Mladineo, Jasna Šiljić, Miće Radišić i Alen Galić, utvrđuju slijedeći; 

 

 

DNEVNI  RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno;  

3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2014. godinu; 

4. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i  

    namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa; 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne 

    vrijednosti (za radove do 500.000,00 kn) i (za robu i usluge do 200.000,00 kn) ; 

6. Izvješće po raspisanom javnom pozivu za dostavu kandidatura za Savjet mladih 

   (materijali za ovu točku dnevnog reda bit će naknadno dostavljeni). 



 

 

TEMATSKI DIO SJEDNICE 

 

7. Završni račun – Izvješće o poslovanju VOOV d.o.o. za 2014.; 

8. Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje  

    na području Grada Visa; 

9. Razno. 

 

   

AD – 1 Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković,  poziva vijećnike da se izjasne o 

možebitnom primjedbama na zapisnik sa prethodne sjednice.  

Primjedbi nije bilo . Konstatira se da je zapisnik verificiran. 

 

 

AD – 2 Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno; 

 

Nema pitanja, prijedloga i informacija.  

 

Vratio se vijećnik Poduje. 

 

 

AD – 3 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Draganu Stojkovskom,  

voditelju odjela za proračun i financije koji ukratko obrazlaže godišnje Izvješće koje se nalazi 

u materijalima. 

Veljko Dorotić predsjednik Odbora za proračun i financije također iznosi kraće obrazloženje 

i zaključke koji su doneseni na Odboru. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon obrazloženja s 9 glasova ZA ( Stipe Vojković,Dalibor Damjanović, Silvija Bajsić 

Batinić, Stjepan Poduje, Damir Radica, Luisa Radišić, Marija Mladineo, Jasna Šiljić i Alen 

Galić)) i 1 glas SUZDRŽAN (Miće Radišić)  donosi se   

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju  proračuna za 2014. godinu 

(Izvješće i Zaključci Odbora u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 4 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Tamari bilić Stojkovski, 

pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa, koja obrazlaže potrebu donošenja 

koeficijenta za obračun plaće za novo radno mjesto. Naime, ukinućem jednog radnog mjesta i 

otvaranjem novog stvorila se potreba za donošenje novog koeficijenta. 

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave. 

Jednoglasno  s 10 glasova ZA ( Stipe Vojković, Dalibor Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, 

Stjepan Poduje, Damir Radica, Luisa Radišić, Marija Mladineo, Jasna Šiljić, Alen Galić i 

Miće Radišić) donosi  se  

 



 

O D L U K A 

o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

AD -  5 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković daje riječ Antonii Uskok zamjenici 

gradonačelnika Grada Visa koja pozdravlja sve nazočne i iznosi kratko obrazloženje 

Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne 

vrijednosti. 

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave. 

Jednoglasno sa 10 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor Damjanović, Silvija Bajsić 

Batinić, Stjepan Poduje, Damir Radica, Luisa Radišić, Marija Mladineo, Jasna Šiljić,  Alen 

Galić i Miće Radišić ) donosi  se  

 

 

O D L U K A  

o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupka  

nabave bagatelne vrijedfnosti 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD - 6 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković daje riječ vijećnici Luisi Radišić, 

predsjednici Odbora za izbor i imenovanje, koja iznosi Izvješće po raspisanom javnom pozivu 

za dostavu kandidatura za Savjet mladih. 

Naime, na ponovljeni Javni poziv nije bilo niti jedne kandidature. 

 

Prima se na znanje Izvješće po raspisanom javnom pozivu za dostavu kandidature za Savjet 

mladih. 

 

TEMATSKI DIO SJEDNICE 

 

AD – 7 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, iznosi kako je direktorica firme 

VOOV Slavica Dražić trebala danas biti nazočna na sjednici a ne da pošalje svoje 

predstavnike. Obaveza direktora društva je biti nazočan na sjednici kada se podnosi Izvješće. 

Ines Bjažević predstavnik firme VOOV, iznosi kako je direktorica službeno odsutna zbog 

potpisivanja važnih dokumenata za firmu. Kao predstavnik firme odgovorit ću na eventualno 

postavljena pitanja vezana za Završni račun – Izvješće o poslovanju  VOOV d.o.o. za 2014. 

godinu. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković smatra da je direktorica svoj 

nedolazak trebala ranije najaviti te da bi se svakako ta točka odgodila. 

 

Prima se na znanje Završni račun – Izvješće o poslovanju VOOV d.o.o. za 2014. godinu. 

 

AD – 8 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković iznosi kakoje prilikom pripreme ove 

točke bilo velikih problema i dosta prepiski sa firmom. 



Smatra kako nema razloga za skrivanje podataka o plaćama u Vodovodu i odvodnji toka 

Visa. Iznosi kako oni nisu protiv uvođenja naknade za razvoj ali da ista treba biti valjano 

obrazložena od strane direktorice vodovoda što već treći put nije slučaj. Ako se uvodi 

naknada za razvoj teret treba razmjerno raspodijeliti i na djelatnike vodovoda na čelu sa 

direktoricom čija je plaća veća od one gradonačelnika Grada Visa. Skreće se pažnja na to da 

su i ostale plaće, poput one od voditeljice ureda direktora također nesrazmjerno velika te da 

se to obavezno mora regulirati. Ističe se da se na korekciji plaća spomenutih može uštedjeti 

značajan iznos te da korekciju treba napraviti čim prije. U tom smislu ćemo za iduću sjednicu 

sastaviti prijedlog odluke kojom će se regulirati spomenuta tematika. 

 

Gđa. Ines Bjažević i Katarina Mardešić usred rasprave napuštaju sjednicu. 

  

Zbog prijepora oko toga da li „Vodovod i odvodnja otoka Visa“ može biti ovlašteni 

predlagatelj točke na Dnevnom redu, odustalo se od daljnje rasprave te se o točci uopće nije 

glasovalo. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Stipe Vojković konstatira kako je ponašanje predstavnika 

vodovoda neprimjereno te kako nije bilo daljnje rasprave, zaključuje sjednicu 

  

  

Sjednica je završila u 18,40 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA 

Tanja Travizi                                                                               GRADA VISA 

                                                                                               Stipe Vojković, prof. v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


