
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Visa, održane 9. studenog (ponedjeljak) 2015. godine 

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

17,00 sati. 

 

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

Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen Galić i Miće Radišić. 

                                        

IZOČNI: Damir Radica i Marija Mladineo – opravdano i Ante Linčir neopravdano. 

                                            

POZVANI:  Ivo Radica – gradonačelnik Grada Visa, 

                     Antonia Uskok, zamjenica gradonačelnika Grada Visa, 

                    Tamara Bilić Stojkovska, pročelnica JUO-a i 

                    Ivanko Stanivuković, djelatnik  JUO-a.                     

                                                 

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  8 od 11 viječnika. 

 

Jednoglasno s 8 glasova ZA - Stipe Vojković, Dalibor Damjanović,  Silvija Bajsić Batinić,  

Stjepan Poduje, Luisa Radišić,  Jasna Šiljić, Alen Galić i Miće Radišić utvrđuju slijedeći; 

 

 

DNEVNI  RED : 

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi, informacije, razno; 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih 

    i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Vis – Usklađenje 1. ; 

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Visa; 

5. Prijedlog Ispravka Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju 

   stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Visu; 

6. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova  za vrijeme turističke sezone 

    2016. god. na području Grada Visa; 

7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Visa za razdoblje od  

    2015. – 2021. godine. 

 

   

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

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković,  iznosi kako je na prethodnoj 

sjednici kod točke  3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015. –  



naknadnom provjerom ustanovljeno daje pogrešno konstatiran rezultat glasovanja . Kod 

izglasavanja ove točke treba da bude za ZA  većina nazočnih vijećnika, što u ovom slučaju  

nije bilo te se treba donijeti Ispravak .  

Nakon iznesenog Prijedloga Ispravka Zapisnika  isti  je prihvaćen sa 7 glasova ZA ( Radišić 

nije glasovao jer nije bio nazočan na 17. sjednici).  Drugih primjedaba nije bilo. 

 Konstatira se da je zapisnik verificiran. 

 

 

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

 

Miće Radišić – Postavlja pitanje gradonačelniku. Radi čega je Grad protiv nastavka rada  

firme VIS d.d. u stečaju? 

Gradonačelnik Ivo Radica – pozdravlja sve nazočne te iznosi kako će odgovor dati naknadno 

jer nije bio u gradu kada se raspravljalo o ovim pitanjima. 

Miće Radišić – nije zadovoljan odgovorom.  

Da li Grad kontaktira sa odvjetnikom kada se rješavaju sporovi kao što je ovaj. 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković – iznosi kako nije uopće upoznat sa 

ovom temom. 

Ante Linčir  - Došao je na sjednicu uz ispriku zbog kašnjenja. 

 

Ante Linčir – Postavlja pitanje upisa djece u Dječji vrtić? Naime, ima saznanja kako se u 

Dječji vrtić ne može upisati van upisnog roka. Smatra, sada kada imamo novi  Dječji vrtić da 

ne bi trebalo biti problema oko upisa i van upisnog roka, a pogotovo ako se radi o doseljenim 

obiteljima. 

Zamjenica gradonačelnika Antonia Uskok  iznosi kako nema saznanja  o problemu upisa.  

Nema zapreke upisa djece van upisnog roka. 

Gradonačelnik Ivo Radica – potvrđuje da ne može biti ograničenja, a ako bude problema  

neka osoba o kojoj se radi dođe kod njega u Ured. 

 

AD – 3 

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

koji obrazlaže ovu točku. Naime, Procjena ugroženosti  treba se usklađivati svake 4 godine.  

Procjena je donesena 2011. godine, te je ovo 1. Usklađenje. Usklađenje je izradila ovlaštena 

firma Atesti i procjene d.o.o. iz Kaštel Novog. Na izrađenu Procjenu,  Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje dala je suglasnost. 

Rasprave nije bilo. 

  

Od 9 nazočnih  vijećnika -  jednoglasno sa 9 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,  Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen 

Galić, Miće Radišić i Ante Linčir) donosi  se  

 

O D L U K A 

 

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Vis 

Usklađenje 1 

 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 



AD – 4 

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

koji navodi kako je Plan zaštite i spašavanja Grada Visa donesen 2011 godine, 2013 

donesene su izmjene i dopune Plana.  

Ovaj Plan izrađen je temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i usklađen je sa Procjenom. 

Rasprave nije bilo. 

Od 9 nazočnih  vijećnika -  jednoglasno sa 9 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,  Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen 

Galić, Miće Radišić i Ante Linčir) donosi  se  

 

O D L U K A 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Visa 

 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

AD -  5 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković daje riječ Pročelnici Tamari Bilić 

Stojkovski koja iznosi slijedeće obrazloženje. Prilikom nadzora akata dana je uputa za  

izmjenu teksta u čl. 5.. Naime, u članku stoji: Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od 

dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Visa“ i treba se izmijeniti na 

način: „Ova Odluka stupa na snagu osmog dana  od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Visa“.  
Rasprave nije bilo. 

Od 9 nazočnih  vijećnika -  jednoglasno sa 9 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,  Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen 

Galić, Miće Radišić i Ante Linčir) donosi  se  

 

I S P R A V A K  O D L U K E 

o izmjeni i dopuni  odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova 

koji će se graditi po Programu  društveno poticane stanogradnje u Gradu Visu. 

 

(Ispravak Odluke u privitku ovog Zapisnika) 

 

AD - 6 

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Visa Stipe Vojković daje riječ Pročelnici Tamari Bilić 

Stojkovski koja iznosi slijedeće obrazloženje. Turistička zajednica Grada Visa iznijela je 

svoje mišljenje vezano za Odluku o zabrani građevinskih radova u sezoni. Uglavnom zabrana 

se odnosi na vrijeme od 15. lipnja do 15. rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata. 

Nakon obrazloženja, nije bilo rasprave. 

 Od 9 nazočnih  vijećnika -  jednoglasno sa 9 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,  Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen 

Galić, Miće Radišić i Ante Linčir) donosi  se  

 

  O D L U K A 

 

o zabrani izvođenja građevinskih  radova za vrijeme  

turističke sezone  2016. godine na području Grada Visa. 

 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 



AD – 7 

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

Radici, koji upoznaje vijećnike sa prijedlogom za donošenje Plana gospodarenja otpadom 

Grada Visa za razdoblje od 2015. – 2021. godine. 

Naime, sve je navedeno u Planu, a Grad poduzima mjere za usklađenje stanja u Zemljišnim 

knjigama i Katastru. Smatra da bi to trebalo biti gotovo u prvoj polovici 2016. godine, a sa 

Sanacijom odlagališta započelo bi se u drugoj polovici 2016. godine. Do sada se dobilo 

suglasnost od svih određenih institucija. 

Miće Radišić – počelo se voditi računa o odlaganju otpada i pohvaljuje Grad kao i firmu 

Gradina na dosadašnjim radnjama oko rješavanja odlaganja komunalnog otpada. Predlaže 

da se nabavi dva kontejnera za staklo. 

Gradonačelnik Ivo Radica – Grad već 5 godina odvaja papir, napravljeni su zeleni otoci, a  

u Planu je navedena i nabava kontejnera za staklo i željezo. Kontejneri za staklo bi se mogli 

postaviti na sadašnjem odlagalištu, jer Grad nema specijalno vozilo za odvoz stakla, a to 

vozilo je i dosta skupo (cca1 milion kuna).  

Fond za zaštitu okoliša  sa  90% financira projekt Sanacije odlagališta komunalnog otpada, a 

10% financirat će se iz izvornih sredstava Proračuna Grada. 

Ante Linčir – da li je u Planu predviđena nabava kontejnera za ulje.  

Gradonačelnik Ivo Radica – Da. 

Nakon rasprave pristupa se glasovanju. 

Od 9 nazočnih  vijećnika -  jednoglasno sa 9 glasova  ZA ( Stipe Vojković, Dalibor 

Damjanović, Silvija Bajsić Batinić, Stjepan Poduje,  Luisa Radišić,  Jasna Šiljić,  Alen 

Galić, Miće Radišić i Ante Linčir) donosi  se  

 

  O D L U K A 

o donošenju PLANA  GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VISA 

za razdoblje od 2015. – 2021. godine 

 

(Odluka u privitku ovog Zapisnika) 

 

 

  

Sjednica je završila u 17,30 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA 

Tanja Travizi, v.r.                                                                       GRADA VISA 

                                                                                              Stipe Vojković, prof.v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


