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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  5. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAŠKA, 

ODRŽANE 22. OŽUJKA 2016. GODINE S POČETKOM U 19:00 SATI 
                                                            
PRISUTNI ČLANOVI  VIJEĆA:   TONČI  HRABRIĆ, DAMIR ALBERINI, ANDREJ VALČIĆ, TOMISLAV ĐORDIĆ, 

VJEKOSLAVA SERŠIĆ, ANA SERŠIĆ, RAFAELA FRGAČIĆ 
ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA:    NITKO 
 

DNEVNI  RED : 
 
1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA S 4. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BAŠKA 
2. ORGANIZACIJA PROSLAVE DANA OPĆINE BAŠKA  
3. RADOVI U BAŠKI 
4. RAZNO 
 
1.TOČKA :  POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE VIJEĆA MO BAŠKA 

Zapisnik se jednoglasno usvaja. 
 
2. TOČKA: ORGANIZACIJA PROSLAVE DANA OPĆINE BAŠKA  
Izvijestila je Ana  Seršić:   
Ističe da su ona i predsjednik Vijeća MO g. Hrabrić imali nekoliko radnih sastanaka kojima su 
prisustovali Općinski načelnik g. Toni Juranić, predsjednik Općinskog vijeća g. Ivica Juničić, te 
predsjednici i predstavnici: Nogometnog kluba „Vihor“, KD „Šoto“, Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva, SRD „Škrpina“, Sportskog društva „Vihor“, Lovačkog društva, Udruge branitelja, te  
predsjednici ili predstavnici mjesnih odbora Jurandvor, Batomalj i Draga Bašćanska. Nakon iznošenja 
naše ideje, gdje smo imali načelnu podršku Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća,  
predstavnici udruga su se izjasnili o svojim mogućnostima za sudjelovanje u proslavi. Slijedom istih,  
ispostavilo se da Nogometni klub „Vihor“ nije u mogućnosti držati štand niti ugostiti nogometaše iz 
Nuštra, te se od istih odustalo, eventualno mogu upriličiti malonogometni turnir na nivou otoka. 
Predstavnik KD „Šoto“ sa žaljenjem konstatira da ni oni nisu u mogućnosti ugostiti Kulturno 
umjetničko društvo iz Nuštra, te dolazimo do zaključka da se sa proslavom počinje 23. lipnja 2016. 
godine zajedničkim druženjem u Dragi Bašćanskoj. Poslat će se dopis i poziv svim našim OPG-ima, te 
istima iz Nuštra, za sudjelovanje, te bi im se omogućilo besplatnu prodaju njihovih proizvoda na 
Paladi. Na Staroj Rivi  na pozornici 23. lipnja 2016. godine u večernjim satima nastupalo bi KD „Šoto“, 
24. lipnja 2016. godine nastupila bi grupa „Opća opasnost“ s predgrupom, a štand s hranom i pićem 
na početku rive držale bi dvije udruge po dogovoru. Dana 25. lipnja 2016. godine štand bi imale druge 
udruge, a nastupio bi Alen Vitasović. Rafaela Frgačić i Andrej Valčić zaduženi su za kontaktiranje i 
nabavu štanda od „Ožujske“, potrebno je izvidjeti način provedbe fiskalizacije, a omogućilo bi se 
Udruzi „Lampada“ i Savjetu mladih da imaju štand ako su zainteresirani. DVD će napraviti vatromet. 
Predstavnici Mjesnih odbora Jurandvor i Batomalj zaduženi su za pečenje frita. Svjesni smo da će biti 
dosta posla i problema, koje ćemo rješavati u hodu. 
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3. TOČKA: RADOVI U BAŠKI 
Tonči Hrabrić:  
Ponovo se osvrće na ideju o otkupu „Ribara“ kao idealnog mjesta za trg, te se Vijeće Mjesnog odbora 
slaže s takvim razmišljanjem i donosi zaključak da se Općini i načelniku predlaže da poduzmu 
potrebne korake kako bi se došlo do realizacije istog.  
Na temelju novog projekta uređenja Palade, smatra da se ne bi smjele ukloniti postojeće lampe javne 
rasvjete, jer su iste odabrane na temelju Projekta urbane opreme - rasvjeta i odobrenja konzervatora, 
te su podosta plaćene, a sve sa ciljem dugoročnog postojanja. Postojeće lampe su na mjestu niti 10 
godina, te bi ih samo trebalo prilagoditi svjetlosnom zagađenju. Vijeće MO se slaže s takvim stavom. 
 
Ostali članovi Vijeća MO pozivaju i predlažu Općinskom vijeću da se u proračun uvrste sredstva za 
izradu nogostupa u Ulici Ante Starčevića, te proširenje ulice Put Zablaća, jer je ista opasna za vozače, 
a pogotovo pješake. Predlaže se postavljanje kanti i vrećica za pseći izmet,  te se ponovo naglašava da 
je potrebno proširenje i uređenje pseće plaže.  Svakako treba ići hitno u nadohranjivanje Vele plaže. 
 
4. TOČKA : RAZNO  
Tonči Hrabrić: 
Ističe da je na Dom Kulture u Baški potrebno postaviti sandučić na ime Mjesnog odbora, u koji bi 
žitelji ubacivali svoje prijedloge, sugestije i pritužbe. Zaključak  Vijeća Mjesnog odbora je da se zatraži 
prostor u Bašćanskom domu i to prostor (biljetarnica) radi potrebe samog Vijeća MO Baška.  
Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik je pozdravio nazočne i zaključio sjednicu u 20:30 
sati. 
 
Zapisnik sastavila:      Predsjednik Vijeća MO BAŠKA: 
 
ANA  SERŠIĆ, v.r.                                                                                              TONČI HRABRIĆ, v.r. 
 
 
 
 
                                                        


