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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  B A Š K A 
Vijeće Mjesnog odbora Baška 

 

ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE  VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAŠKA, 

 ODRŽANE 24.11.2015. GODINE S POČETKOM U 19:00 SATI 
 
PRISUTNI ČLANOVI VIJEĆA:  TONČI  HRABRIĆ,  DAMIR  ALBERINI,   VJEKOSLAVA SERŠIĆ, ANDREJ  

VALČIĆ,  TOMISLAV ĐORDIĆ, RAFAELA FRGAČIĆ, ANA SERŠIĆ. 
OSTALI PRISUTNI:    TONI JURANIĆ   (Općinski načelnik Općine Baška).                    
                                        

DNEVNI    RED 
 
1.  POTVRĐIVANJE  ZAPISNIKA S  2. SJEDNICE VIJEĆA MO BAŠKA 
2.  PROSLAVA DANA OPĆINE  BAŠKA  2016. GODINE 
3.  PROJEKTI I PLANOVI 
4.  PRIJEDLOZI GRAĐANA 
5.  RAZNO 
 
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Baška Tončija Hrabrića, te pozdrava i 
zahvale Općinskom načelniku na odazivu, prešlo se na radni dio sjednice. 
Dnevni red  se jednoglasno prihvaća. 
 
1.TOČKA : Potvrđivanje zapisnika s 2. sjednice Vijeća                                                                                                
Gospođa Ana Seršić samo napominje da treba u zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća dodati da je 
sjednici nazočila kao predstavnica MO Baška. 
Zapisnik se jednoglasno prihvaća. 
 
2. TOČKA: Proslava Dana Općine Baška 2016. godine 
Predsjednik  g. Hrabrić  iznosi ideju i zamisao Vijeća MO  o uključivanju  nama prijateljske Općine  
Nuštar tj. njenih udruga da skupa uveličamo i podignemo našu proslavu na malo veći nivo. Pošto 
imamo dva državna praznika (22. lipnja - Dan antifašističke borbe, 24. lipnja - Dan Općine, te 25. 
lipnja - Dan državnosti) želja nam je sve sve to malo obogatiti s raznim događanjima u koje bi se 
uključilo sve naše mjesne odbore i udruge, a obogatili bi sve s nama prijateljskom Općinom i njihovim 
udrugama. Pokrovitelj i nosioc organizacije bi bio Mjesni odbor Baška. naravno uz pomoć Općine i 
TZO Baška (tehnička pitanja koja ne možemo bez podrške Općine, a TZO bi molili da nam pomogne u 
oglašavanju i propagiranju jer to oni ipak rade najbolje). Svjesni smo da je to veliki zahvat i iziskuje 
dosta truda, napora i zahtijeva suradnju svih udruga i ostalih aktera koji mogu pridonijeti proslavi na 
bilo koji način, jer to je u konačnici ipak naše mjesto u kojem živimo. Cilj nam je malo obogatiti 
predsezonu sa zbivanjima od kojih ćemo imati svi koristi. Ideja je u povojima i treba dosta truda do 
realizacije, zato smo krenuli rano s provedbom iste. Nadamo se da će našu ideju s odobravanjem 
prihvatiti i Općinsko Vijeće jer smatramo da je ona na dobrobit svih nas i na dobrobit naše Baške. Sve 
ideje,  prijedloge i pomoć prihvaćamo. 
Općinski načelnik Toni Juranić: Zahvaljuje se na pozivu te pozdravlja i pohvaljuje ideju. Ukazuje na 
problematiku oko provedbe ideje, daje punu podršku te moli da se napravi plan i financijska 
konstrukcija koja bi pokazala koliko bi to moglo koštati Općinu, ujedno ukazuje da on kao načelnik i 
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Općina ne mogu biti organizatori iste jer jednostavno nema vremena,  na što mu je odgovoreno da bi 
teret organizacije podnio Mjesni odbor uz suradnju udruga. 
 O ovoj temi će se raspravljati i na sljedećoj sjednici Vijeća MO Baška na koju bi se pozvali 
predsjednici vijeća ostalih MO i predstavnici udruga, kao i direktoricu TZO-a. 
 
3.TOČKA: Projekti i planovi  
Dom Baška: Načelnik podržava inicijativu MO Baška i traži smjernice u kojem pravcu bi trebalo ići 
pošto je Dom jako teško održavati nakon rekonstrukcije. Svi smo svjesni da je to jedan zahtjevan i 
skup projekt ali isto tako da se treba krenuti s mrtve točke.                                                                  
Tonči Hravrić: treba krenuti s papirologijom te malo pomalo rješavati problem. Svjesni smo da treba 
vremena da dođe do pomaka ali isto tako je bilo s vrtićem koji danas radi u punom sjaju, te u 
realizaciji smo škole a znamo koliko je truda, vremena i napora trebalo da do iste dođe. Na inicijativu 
svih članova Vijeća MO Baška i gosp. Juranića dogovoreno je da će se u proračunu za iduću godinu 
osigurati sredstva za izradu dokumentacije, a da će se članovi Vijeća MO potruditi u skoro vrijeme 
predložiti u kojem smjeru bi trebalo ići kod planiranja rekonstrukcije Doma.  Gospodin Hrabrić 
naglašava da Dom treba u budućnosti biti centar kulturnih, glazbenih i društvenih zbivanja, te mjesto 
gdje bi se okupljali i mladi i stariji. Baška mora zimi živjeti kroz raznoliku ponudu okupljanja u novom 
Domu. 
Pseća plaža:  Vjekoslava Seršić; Problem pseće plaže je iz godine u godinu sve veći, trebamo biti 
svjesni da nam sve više dolaze gosti s psima te im moramo osigurati i adekvatan prostor, molimo 
načelnika da skupa s Općinskim Vijećem pokuša pronaći i osigurati adekvatan prostor, bilo kroz 
dohranu i uređenje sadašnje plaže ili kroz osiguranje drugog prostora, da se omogući prostor za 
boravak gostiju s psima.                                                                                                                                           
Općinski načelnik: Slaže se da je to gorući problem, te obećava da će u suradnji s Općinskim Vijećem 
pokušati riješiti problem, te dodaje da su kante s vrećicama za skupljanje psećeg izmeta unešene u 
proračun, ujedno podsjeća da su iste bile već stavljene po mjestu ali očito su nekom smetale te su 
devastirane.  Rafaela Frgačić: Iz iskustva naglašava da su gosti s psima vrlo uredni i kulturni, te da 
paze na čistoću i urednost plaže.  
Rasvjeta Sv Ivana: Na upit g. Hrabrića o osvjetljenju Svetog Ivana  Općinski načelnik odgovara da 
treba vidjeti na koji način je to isplativije i bolje provesti. Dogovoreno je da će se izvidjeti s 
mjerodavnim službama način na koji bi se dovela struja. Vijećnici su mišljenja da mnogi turisti i 
namjernici koriste tu šetnicu za rekreaciju te da uz osvjetljenje same crkve treba razmisliti i o 
pokojem svjetlu javne rasvjete. 
Rafaela Frgačić ukazuje na činjenicu da smo možda jedino primorsko mjesto koje nema trg. Nakon 
rasprave i prijedloga došli smo do ideje da bi idealno mjesto bilo  na sadašnjem mjestu gdje se nalazi 
UO Ribar.  Pošto znamo da se isti prodaje molimo da se ideja uzme na razmatranje, te izvidi da li je 
Općina u mogućnosti ići u otkup istoga.                                                                                                            
Na upit predsjednika Vijeća Mjesnog odbora o financijskim sredstvima kojima bi Mjesni odbor 
samostalno raspolagao, načelnik odgovara da je to izvodivo ali uz dosta dodatnog rada za financijsku 
službu, te da Mjesni odbor svejedno ne bi mogao raspolagati istim bez odobrenja i potpisa načelnika. 
Po pitanju trajekta načelnik odgovara da se vode intenzivni razgovori ali da će biti dosta teško vratiti 
trajekt. Postoji mogućnost brodske linije što smo se svi složili da nas to ne zadovoljava. Za početak 
treba inzistirati na ljetnoj trajektnoj vezi Baška - Senj s mogućim povezivanjem s Loparom 
 
4.TOČKA: Prijedlozi  građana:  
Vjekoslava Seršić  iznosi zamolbu građana o postavljanju klupice na malu rivu.  Prijedlog se prihvaća i 
podnijet će se prijedlog uredu Načelnika.                                                                                                    
Damir Alberini ukazuje na potrebu sadnje adekvatnih sorti palmi na Paladi, u prilog tome ukazuje 
kako već i sad ima nekoliko lijepih stabala palmi koji odolijevaju buri, a svakako su lijepi ukras i podižu 
ljepotu obale, kao što je to tradicija u svim  obalnim mjestima.                                                              
Tomislav Đordić nada se da će uskoro s radom početi Savjet mladih, jer je to mjesto na kojem mladi 
ovog mjesta mogu nešto učiniti za sebe. 
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5.TOČKA: Razno   
Ana Seršić: Pohvaljuje prijedlog o izmjeni odluke o zabrani radova, pošto u našoj OpĆini ima dosta 
onih kojima je dosadašnja odluka otežavala  rad. HvalE vrijedno je da se ista pokušava uskladiti i 
prilagoditi kako turističkoj sezoni, tako i omogućiti nesmetani rad istih. Nadalje ukazuje na sve veći 
problem s poštom koji nastaje zbog aljkavosti poštara koji poštu ne donosi na kućne adrese već 
ostavlja svagdje u neke sandučiće, ubacuje i više vlasnika ne vodeći računa o ulicama i adresama. 
Rafaela Frgačić ukazuje na kup Svetog Nikole i dolazak istog morskim putem.  
Vjekoslava Seršić obavještava o odlasku školske djece na dječji karneval te da se intenzivno radi na 
maskama i cjelokupnom programu. Također naglašava da će se cijela ekipa uključiti i u proslavu 
Ribarskog dana, pošto su maske na temu RIBICE.   
 
Na kraju sjednice predsjednik Vijeća se zahvaljuje  prvenstveno Općinskom načelniku na odazivu, te 
izražava nadu da će tako biti i ubuduće.  
Sjednica završava s radom u 21:00 sat. 
 
 
Zapisnik  sastavila  :                                                            Predsjednik Vijeća MO Baška: 
 
Ana Seršić, v.r.                                                                    Tonči Hrabrić, v.r. 
 
 
 
U Baški, 24. studenoga 2015. godine                                                                                
              
         


