
Z A P I S N I K 

 

Sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Visa, održane 23. lipnja  (ponedjeljak) 2014. godine u 

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

18,30 sati. 

 

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

Luisa Radišić, Marija Mladineo, Jasna Šiljić, Alen Galić, Miće Radišić, 

                     Damir Radica i Ante Linčir  

                                            

POZVANI:  Ivo Radica – gradonačelnik Grada Visa, 

                     Antonia Uskok, zamjenica gradonačelnika Grada Visa, 

                    Tamara Bilić Stojkovska – pročelnica JUO-a, 

                     Dragan Stojkovski, djelatnik JUO-a, 

                    Orhan Safić, djelatnik JUO-a, 

                    Ljiljana  Klepo – djelatnik JUO-a, 

                    Ivanko Stanivuković, djelatnik JUO-a i 

                    Veljko Dorotić, predsjednik Odbora za pror. i finan. 

                     

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, pročelnicu JUO-a, djelatnike JUO-a 

kao i sve ostale pozvane izvjestitelje. 

Utvrđuje se kvorum.  Sjednici nazoči  11 vijećnika. 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, gospodin Stipe Vojković, daje prijedlog izmjene  

Dnevnog reda. Naime, predlaže da se točke 3. i 4. radi loše pripreme odgode, a Dnevni red 

nadopuni točkom 14. Prijedlog Zaključka o kratkoročnoj pozajmici iz gradskog proračuna  

- Trgovačkom društvu „Gradina“ d.o.o. Vis u 100% vlasništvu Grada Visa. 

 

Jednoglasno se usvaja prijedlog izmjena Dnevnog reda. 

 

Jednoglasno se utvrđuje slijedeći: 

 

DNEVNI  RED : 

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno;  

3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje 

       poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  

      na području Grada Visa; 

4. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice 

Vis; 

5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra; 

6. Prijedlog Odluke o visini cijene usluga korištenja Dječjeg vrtića „Vis“, Vis; 

 



 

7. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Visa za 2013. godinu; 

8. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Visa za 2014. godinu; 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture; 

10. Prijedlog Zaključka o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa; 

11. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće 

Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Visa i visini naknade za rad 

Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Visa koji dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa;   

12. Prijedlog Odluke o  osnivanju Komisije za promet; 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na 

području Grada Visa; 

14. Prijedlog  Zaključka o kratkoročnoj pozajmici iz gradskog proračuna  

           Trgovačkom društvu „Gradina“ d.o.o. Vis u 100% vlasništvu Grada Visa. 

 

 

AD – 1 Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, Stipe Vojković daje  na usvajanje Zapisnik sa 7. 

sjednice Gradskog vijeća.  

 Primjedbi nema, konstatira se da je  usvojen  Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Visa. 

 

 

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

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa, Stipe Vojković  daje riječ vijećnicima. 

Miće Radišić – Prizemlje Poljoprivredne zadruge „Vis“ se preuredilo u poslovne prostore i na 

svim prostorima vrata se otvaraju prema vani što može izazvati neželjene posljedice s obzirom 

da se iz prostora odmah izlazi na kolnik! 

Gradonačelnik Ivo Radica, pozdravlja sve nazočne, te navodi kako će se uputiti dopis i zatražiti 

promjenu otvaranja vrata na poslovnim prostorima. 

Damir Radica, navodi kako u gradu ima dosta otvora koji se otvaraju prema vani tj. ravno na 

ulicu bilo vrata ili škure, kamene stepenice na ulici, neuređeni slivnici te se voda slijeva na 

prolaznike. 

Gradonačelnik Ivo Radica – Svi ovi nedostaci trebaju se regulirati  donošenjem UPU-a za 

područje grada Visa. 

Ante Linčir – Da li je  Grad izgubio spor koji je vodio sa „Vinogradarom“ i ako je koliki je 

trošak spora? 

Gradonačelnik Ivo Radica – Nije točno da je Grad izgubio spor. 

Ante Linčir – Da li se moglo izbjeći izmjenu lokacije gradnje POS-ovih stanova, jer se i prije 

znalo za ove nedostatke i moglo se izbjeći dodatne troškove?  

Gradonačelnik Ivo Radica – Ideja izgradnje POS-ovih stanova povlači se već 20 godina. Ova 

izmjena lokacije stajati će Grad dodatnih 18.000,00 kuna i kasniti sa izgradnjom za jednu 

godinu dana. 

Miće Radišić -  upozorava da se treba urediti prometovanje u trajektnoj luci jer kod dolaska  

trajekta nastaje zastoj, a većina automobila se parkira na kolniku i to sve od PZ do INE.  

Ante Linčir – također se osvrnuo na promet a posebno kod „Kanarije“  te smatra da se treba 

postaviti zrcalo radi lakšeg  prometovanja na tom dijelu.  

 



   

AD – 3 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Ivanku Stanivukoviću 

koji obrazlaže  prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

Grada Visa. 

Otvara se rasprava.  

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave. 

Jednoglasno, sa 11 glasova ZA, donosi se 

 

O D L U K A 

o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

na području Grada Visa 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 4  
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Luisi Radišić, predsjednici  

Odbora za izbor i imenovanje, koja obrazlaže prijedlog Odluke o izboru i imenovanju 

ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Vis. Naime, na raspisani Natječaj  javila se 

dosadašnja v.d. ravnateljica gospođa Sanja Tanta. To je bila jedina kandidatkinja,  a ujedno 

ispunjava sve uvjete iz Natječaja.  

Otvara se rasprava. 

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave. 

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo „ZA“, te predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

O D L U K A 

o izboru i imenovanju gospođe Sanje Tanta  za ravnateljicu  

Gradske knjižnice i čitaonice Vis. 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 5 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Ljilji Klepo koja obrazlaže 

prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čestici 2474/2 k.o. Vis. Kako bi se 

uskladilo gruntovno i katastarsko stanje potrebno je provesti zemljišno knjižni ispravni 

postupak,  a Gradsko vijeće svojom Odlukom ukinuti status Javnog dobra predmetne 

nekretnine.  

Nakon obrazloženja otvara se  rasprava. 

Miće Radišić – nije mu jasno radi čega se ukida status javnog dobra.  

Ljilja Klepo – Gradu je u interesu da tako velika čestica bude u vlasništvu Grada, a pogotovo  

sada kada se sređuje imovinska kartica Grada. 

Gradonačelnik Grada Visa – Cilj je Grada da tako velika čestica bude u vlasništvu Grada, a 

kako će se raspolagati s njom opet će odlučivati Gradsko vijeće. 

Miće Radišić – Oko te čestice ima nelegalno izgrađenih objekata koji dijelom ulaze u tu česticu 

te bi ukidanjem statusa javnog dobra dijelove te čestice Grad prodavao i omogućavao 

legalizaciju objekata. 

Gradonačelnik – to se možda događalo prije, ali sada to nije namjera i o svemu će odlučivati  



Gradsko vijeće. 

Miće Radišić oštro reagira na takvu izjavu gradonačelnika te je nastala mala prepirka oko  

načina rada i rješavanja gradske imovine. 

Damir Radica – Da li se zna kolika je površina izgrađenosti ove čestice? 

Ante Linčir  - predlaže da se ova točka odgodi i kvalitetnije obradi. 

Glasuje se za ovaj prijedlog, te s 3 glasa ZA prijedlog nije usvojen.  

 

Od 11nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 8 vijećnika glasovalo „ZA“, a 3 vijećnika  

su  SUZDRŽANA te predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, 

donosi  se  

 

O D L U K A 

o ukidanju statusa javnog dobra 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

               

 

AD - 6 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića 

„Vis“ Jeleni Radica, koja obrazlaže prijedlog Odluke o visini cijene usluga Dječjeg vrtića 

„Vis“. Uz cijene priložen je i meni kao i cjenik nekih susjednih Dječjih vrtića. 

 Rasprave nije bilo. 

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo  je „ZA“. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se   

 

O D L U K A  

 o visini cijene usluga korištenja Dječjeg vrtića „Vis“ 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 7  

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

voditelju Odjela za proračun i financije, koji obrazlaže Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna 

Grada Visa za 2013. godinu.  

Veljko Dorotić, predsjednik Odbora za proračun i financije, pozdravlja sve nazočne te navodi 

kako je Odbor razmotrio Godišnje izvješće i o tome priložio Zapisnik koji su viječnici dobili 

prije sjednice.   

Otvara se rasprava. 

Nakon obrazloženja nije bilo rasprave. 

Od 10 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja (Ante Linčir izašao iz prostorije), 10 

vijećnika glasovalo „ZA“, te predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  

konstatira, usvaja se  

 

G O D I Š N J E  I Z V J E Š Ć E  

o izvršenju Proračuna Grada Visa za 2013. godinu 

(Izvješće u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

Ad – 8 

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



voditelju Odjela za proračun i financije, koji obrazlaže Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Visa za 2014. godinu. Napominje kako je Grad likvidan i do kraja godine se očekuju još 

bolji rezultati. 

Veljko Dorotić, predsjednik Odbora za proračun i financije, dodatno  navodi kako je Odbor 

razmotrio i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Visa za 2014. godinu te svoje 

Zaključke iznio u priloženom zapisniku.   

Otvara se rasprava. 

Miće Radišić – Da li se ima podatak koliki je iznos od ubranog Poreza na kuće za odmor? 

Dragan Stojkovski  -  iznos od Poreza na kuće za odmor nikada se ne stavlja u 100% iznosu 

jer uvijek postoji mogućnost žalba na rješenje  i ovršni postupci u pojedinim slučajevima. 

U raspravi sudjeluje većina vijećnika koji su postavljali pitanja a Dragan Stojkovski, voditelj 

Odjela za proračun i financije je odgovarao na ista. 

Miće Radišić – predlaže da se ispita mogućnost sklapanja Ugovora za pružanje pravnih usluga 

paušalno a ne prema vrijednosti spora.  

Nakon rasprave pristupa se glasovanju. 

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 10 vijećnika glasovalo  je „ZA“, a 1 vijećnik 

SUZDRŽAN. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se   

 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 

 Proračuna Grada Visa za 2014. godinu 

(Izmjene i dopune u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

Ad – 9 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Orhanu Safiću koji 

obrazlaže Prijedlog Odluke o izmjeni  i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. Naime, promjena se odnosi na čl. 2. i dodaje se novi članak br. 5 a 

koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta za predio Rukavac i Welington.  

Miće Radišić – Kakav je način sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost u % ? 

Gradonačelnik Ivo Radica, izmijenjen je stari način sufinanciranja (60/40), novim tako da od 

ukupnog iznosa, 90%  financira Fond, a 10% Grad u kojem su zatražena sredstva, s tim da 

financiranje ne može biti retroaktivno.   

Nakon obrazloženja , od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo 

„ZA“, te predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

O D L U K A  

o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

AD – 10 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ Orhanu Safiću koji 

obrazlaže Prijedlog Zaključka o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa. 

Naime, gospodin Robert Anastasov , podnio je zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa za izgradnju stambenog objekta i svu potrebnu dokumentaciju iz kojeg je vidljivo da 

ispunjava uvjete za oslobađanje. 

Otvara se rasprava. 

Nije bilo rasprave. 



Nakon obrazloženja , od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo 

„ZA“, te predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

Z A K L J U Č A K  

o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 

(Zaključak u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 11 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ pročelnici Tamari Bilić- 

Stojkovski koja obrazlaže Prijedlog Odluke o dopuni odluke o osnovici i koeficijentima za 

obračun plaće Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Visa i visini naknade za rad 

Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Visa koji dužnost obnašaju bez zasnivanja 

radnog odnosa. Prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

Gradonačelnik može iznijeti prijedlog o određivanju koeficijenta za obračun plaće zamjenika 

gradonačelnika. 

Otvara se rasprava. 

Miće Radišić – predlaže da to bude koeficijent 2,40. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, prilikom konstituiranja Gradskog 

vijeća, donijela se i Odluka da će se mjesto dogradonačelnika obnašati volonterski te misli da 

je moralno upitno sada uvađati profesionalno obnašanje dužnosti dogradonačelnika s obzirom 

na broj stanovnika. Sada imamo za dogradonačelnika mladu i stručnu osobu, a što će biti kada 

za dogradonačelnika bude neka nestručna osoba za tu funkciju. 

Ante Linčir – ne određuje se koeficijent prema osobama nego prama funkciji, barem on tako 

misli. Podržava prijedlog za koeficijent 2,40.  

Nakon zaključenja rasprave, od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika 

glasovalo „ZA“, te predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi 

se  

 

O D L U K A 

o dopuni odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće Gradonačelnika i Zamjenika 

gradonačelnika Grada Visa i visini naknade za rad Gradonačelnika i Zamjenika 

gradonačelnika Grada Visa koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

(Izvješće u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 12 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, obrazlaže prijedlog Odluke o 

osnivanju Komisije za promet Grada Visa, koja se imenuje od strane Gradskog vijeća na 

mandat od 4 godine. Prijedlog je u materijalima . 

Otvara se rasprava. 

Nije bilo rasprave. 

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo „ZA“, te predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

 

O  D L U K A 

o osnivanju Komisije za promet Grada Visa 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 



 

AD – 13 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, obrazlaže prijedlog Odluke o 

imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na području Grada Visa, koja se 

imenuje od strane Gradskog vijeća na mandat od 4 godine. Prijedlog je u materijalima . 

Otvara se rasprava. 

Nije bilo rasprave. 

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo „ZA“, te predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

 

O  D L U K A 

o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja  

na području Grada Visa 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

AD – 14 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković, daje riječ gradonačelniku Ivi 

Radici  koji obrazlaže potrebu davanja kratkoročne pozajmice „Gradini“d.o.o. Vis koja je u 

100% vlasništvu Grada Visa. Pozajmica služi za nabavku digitalne kino opreme. 

Otvara se rasprava. 

Miće Radišić – Da li će se nabavkom digitalne kino opreme moći prikazivati filmove zimi i 

u kojem prostoru?  

Gradonačelnik Ivo Radica – Nabavkom ove opreme prikazivanje filmova biti će kvalitetnije, 

a planira se uređenjem Hrvatskog doma omogućiti u istom prostoru prikazivanje filmova 

zimi.   

Od 11 nazočnih vijećnika u trenutku glasovanja, 11 vijećnika glasovalo „ZA“, te predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković  konstatira, donosi se  

 

Z A K L J U Č A K 

o kratkoročnoj pozajmici iz gradskog proračuna trgovačkom društvu 

„Gradina“ d.o.o., Vis u 100% vlasništvu Grada Visa 

(Zaključak u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

Sjednica je završila u 20,00sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                 GRADSKOG  VIJEĆA 

Tanja Travizi v.r.                                                                          GRADA VISA 

 

                                                                                                Stipe Vojković, prof. v.r.  

 


