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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 
SA  4. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAŠKA, 

ODRŽANE 18. SIJEČNJA 2016. GODINE S POČETKOM U 19:00 SATI 
                                                            
PRISUTNI ČLANOVI  VIJEĆA:   TONČI  HRABRIĆ, DAMIR ALBERINI, ANDREJ VALČIĆ, TOMISLAV ĐORDIĆ,                                                      

VJEKOSLAVA SERŠIĆ, ANA SERŠIĆ 
ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:    RAFAELA FRGAČIĆ 
 

DNEVNI  RED : 
 
1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAŠKA 
2. ORGANIZACIJA DANA OPĆINE BAŠKA U SURADNJI S PRIJATELJSKOM OPĆINOM NUŠTAR 
3. PREGLED PROJEKATA ZA RAZVOJ OPĆINE BAŠKA 
4. RAZNO 
 
Nakon  uvodne riječi predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Baška, prešlo se na radni dio sjednice. 
 
1.TOČKA :  POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE VIJEĆA MO BAŠKA 

Zapisnik se jednoglasno usvaja. 
 
2. TOČKA: ORGANIZACIJA DANA OPĆINE BAŠKA U SURADNJI S PRIJATELJSKOM OPĆINOM NUŠTAR 
Pod ovom točkom dnevnog reda uslijedila je diskusija:      
Tonči Hrabrić:   
Ističe da treba napraviti plan rada, uspostaviti kontakte sa svim akterima događanja, kako s naše 
strane tako isto trebamo povratne informacije iz Nuštra. Na vrijeme smo krenuli i svjesni smo da nam 
predstoji puno posla. Prvi korak nam je sazvati predsjednike vijeća MO na području Općine Baška, da 
im prezentiramo ideju i vidimo da li imamo njihovu podršku i pomoć. 
Ana Seršić :         
Smatra da sami ne možemo i toga smo svjesni, ali smo spremni uz pomoć ostalih sve to organizirati. 
Trebalo bi na sastanak pozvati i predsjednika Općinskog Vijeća, da čujemo i njegovo mišljenje. Zatim 
treba što prije saznati i mišljenje iz Nuštra. 
Tonči Hrabrić:  
Izvješćuje da je razgovarao s načelnikom Općine Nuštar, koji je rekao da im se ideja sviđa, te čekaju 
naše daljnje korake. 
Andrej Valčić:  
Ističe da je ideja dobra i trebamo krenuti s organizacijom,  vremena ima dosta ali i posao je ogroman. 
Potrbno je napraviti program događanja, te  možda organizirati nešto poput „Jadranskih igara“. 
Tonči Hrabrić:  
Podržava ideju kao dobru i provedivu, te moli Andreja da razradi istu. Od Općine treba tražiti lokacije 
gdje je moguće postaviti štandove za OPG-ove, te štandove gdje će se kuhati i prezentirati slavonski i 
naši specijaliteti. 
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3. TOČKA: PREGLED PROJEKATA ZA RAZVOJ OPĆINE BAŠKA 
Tonči Hrabrić :  
Predlaže da se u Zaroku, kod mostića na dijelu gdje je općinsko zemljište, napravi park za djecu sa 
zabavnim sadržajem. Također predlaže da se u Uskočku ulicu prebace svi štandovi sa šetnice, osim 
EKO i OPG-ova. Po pitanju osvjetljenja Svetog Ivana, daje na uvid rješenje Denija Šesnića gdje su osim 
samog Sv. Ivana osvijetljene i gromače i zidine, što izgleda jako lijepo. Članovi Vijeća su mišljenja da bi 
se to trebalo izvesti putem javne rasvjete, a ne solarnih panela.  
 
4. TOČKA : RAZNO  
Tonči Hrabrić: 
Zahvaljuje se članicama MO Baška na domišljatoj ideji postavljanja i kićenja bora na Paladi ispred 
„Vindije“, na lokaciji koja je zaboravljena i izostavljena u kićenju od strane Općine, ujedno se 
zahvaljuje Vjekoslavi na nabavi bora, a Ljubiši na donaciji istoga. 
Upućuje zamolbu Općini da se, preko nadležnih, uredi zeleni svjetionik i uklone neprimjereni i ružni 
grafiti. 
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik je na kraju zahvalio svim prisutnim članovima i 
zaključio 4. sjednicu Vijeća MO Baška. 
 
Sjednica je završila s radom u 20:30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:      Predsjednik Vijeća MO BAŠKA: 
 
ANA  SERŠIĆ, v.r.                                                                                              TONČI HRABRIĆ, v.r. 
 
 
 
 
                                               
                                         


