
PROGRAM RADA 

od 09.06. – 31.12.2017. 

Siniša Brajčić, vijećnik Gradskog vijeća grada Visa 

(izabranog s liste grupe birača) 

 

 

ZA pripremu rasprava i prijedloga po pojedinim točkama dnevnog reda sjednica Gradskog 

vijeća. U ovu aktivnost sam premalo i nedovoljno uložio zbog načina djelovanja pozicije u 

Gradskom vijeću koja funkcionira po principu većine i na osnovu toga odlučuje. Ali za reći 

pravo i zbog djelovanja ostalih članova vijeća koji djeluju na način lišo bez punta. 

ZA kordinaciju s biračima u postavljanju vjećnićkih pitanja. Ova mogućnost je tek 

djelomično korištena i to s pojedinim članovima s Liste. Jedno od pitanja je bilo oko nastavka 

radova  na Kuškoj zaobilaznici. Po odgovoru koji sam dobio radovi su trebali biti nastavljeni 

početkom o.g., a, kako vidimo, nisu.  

ZA informiranje, razgovor i dogovor s biračima o stanju i problemima u gradu i na škoju. 

Korišteno je tek s pojedinim članovima s Liste. 

ZA donošenje Odluke o formiranju mjesnih odbora. Ova inicijativa nije usvojena, premda je 

to Gradskom vijeću zakonska obaveza!!!???  

ZA donošenje Odluke o formiranju međustranačkog vijeća. Ova inicijativa nije prošla kod 

pozicije u Vijeću. 

ZA formiranje kluba vijećnika. Većina opozicije nije bila zainteresirana, tako da, za sada, to 

nije učinjeno.   

ZA sudjelovanje u razgovorima vijećnika i gradonačelnika. Sudjelovao sam u razgovorima  u 

tri navrata, ali još nikada na tim razgovorima nije bila većina vijećnika, a ostali vjećnici 

opozicije do sada nisu sudjelovali u razgovorima. 

ZA izradu nacrta Rezolucije, ili sličnog dokumenta, o održivom razvoju viškog otočja. 

Pokrenuo sam inicjativu da se dokument izradi u sklopu projekta Geoparka viškog otočja.   

ZA podržavanje i sudjelovanje u projektu osnivanja Geoparka viškog otočja. Do sada sam 

svojim prijedlozima aktivno sudjelovao. 

ZA pokretanje inicjative za osnivanje Centra za kulturu otoka Visa. Kroz vijećničko pitanje i 

inicijativu saznao sam da se na ovome radi, ali više od toga ne. 

ZA pokretanje inicijative izrade Projekta stare Isse kao hrvatskog strateškog kulturnog 

projekta. U sklopu inicijative za osnivanje Centra za kulturu viškog otočja spomenuo sam i 

ovo.  

ZA sudjelovanje u inicjativi za osnivanje Muzeja ribarstva  u storoj fabriki u Rukovcu, kao 

jednoj od mogućih lokacija. Komiža je kao koljevka  našeg ribarstva zaslužila da ima svoj  

muzej ribarstva, ali ako se to u Komiži, iz bilo kojih razloga, ne može realizirati onda je 

Rukovac i storo fabrika potencijalni prostor za to. U tom smislu dol son ruku da se to 

realizira.   

 Krejone Viške i Višani, eto to von je moj debuli lavur, za kojega ni som nison kuntenat!                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                Vijećnik 

                                                                                                             Siniša Brajčić v.r.         


