
ZAPISNIK SA 6. 

 sjednice Mjesnog odbora Baška održane 17. 10. 2016. s početkom u 20 sati, održanog u Domu 

kulture Baška. 

Prisutni članovi: Tonči Hrabrić, Andrej Valčić, Tomislav Đordić, Damir Alberini, Vjekoslava Seršić i 

Ana Seršić 

Odsutni članovi: Rafaela Frgačić 

Ostali prisutni: mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik,  Mirka Fantov, predsjednica MO 

Batomalj i  Anamarija Čubranić, predsjednica MO Jurandvor 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Mjesnog odbora Baška 

2. Izvještaj o radu Mjesnog odbora Baška 

3. Rasprava o strategiji upravljanja Velom plažom 

4. Prijedlog o financiranju udruga 

5. Organizacija Adventa i blagdanskih događaja 

6. Prijedlozi za 2017. godinu 

7. Razno 

 

1. Usvajanja zapisnika s 5. sjednice MO Baška 

 Usvajanje zapisnik s 5. sjednice MO Baška je jednoglasno usvojen. 

2. Izvještaj o radu Mjesnog odbora Baška: 

Tonči Hrabrić obavještava da je MO Baška od Općine Baška dobio prostoriju u Domu kulture, a to 

je prostor bivše biljetarnice. Prostor je potreban za pohranu dokumentacije i ostalih potreba MO 

Baška. 

Tonči Hrabrić, predsjednik MO Baška, Ističe da je dom u jako derutnom stanju, te da bi hitno 

trebalo ići u njegovu obnovu. Treba razmotriti financiranje obnove preko Europskih fondova. 

Prijedlog obnove mora se još jednom uputiti prema Vijeću. Ističe kako bi Dom kulture trebao biti 

mjesto na kojem bi se odvijao društveni život u Baški, prvenstveno zimi. 

Toni Juranić ističe da prezentacijom idejnog rješenja treba ići prema Vijeću. 

3. Rasprava o strategiji upravljanja Velom plažom: 



Andrej Valčić je izvijestio kako na adresu MO Baška pristižu mnogobrojni upiti i pritužbe glede 

radionice o izradi strategije upravljanja Velom plažom, te da kolaju razne informacije o gubitku 

nogometnog igrališta u korist Valamar rivijere. 

Toni Juranić ističe kako se održavaju radionice i da u njima sudjeluju ljudi iz svih sfera društvenog 

života Općine Baška. Valamar rivijera je izrazila želju da na mjestu sadašnjeg igrališta izgradi 

aquapark, ali to ne znači da će se ići njima na ruku. 

Ana Seršić  podsjeća na prijedlog koji je prije izvjesnog vremena HSP uputio u pisanom i slikovnom 

obliku općini Baška, a prema kojem se predlaže  proširenje plažnog prostora na donjem djelu 

sadašnjeg kampa s dodatnim ponudama kao što je izgradnja aquaparka. Prostor donjeg dijela 

kampa svakako treba sačuvati od bilo kakve smještajne izgradnje i treba ga zadržati u zoni 

rekreacije. Isto tako jednoglasno mišljenje MO Baška je da se nikako ne smije prepustiti 

nogometno igralište za izgradnju aquaparka već da Valamar rivijera treba tražiti realnije rješenje. 

Toni Juranić ističe kako je svjestan da moramo ulagati u rekreaciju i ponudu na plaži, ali ne tako da 

se ide na uštrb nečeg drugog. 

4. Prijedlog za financiranje udruga: 

Tonči Hrabrić smatra da su udruge duša mjesta, one su nosioci svih zbivanja na društvenom polju i 

zato treba maksimalno povećati sredstva u općinskom proračunu za 2017. godinu, predviđenih za 

financiranje svih udruga. 

Toni Juranić ističe da su u prijedlogu proračuna za 2017. godinu maksimalno povećana sredstva za 

financiranje udruga. 

5. Organizacija Adventa i blagdanskih događaja: 

Vjekoslava Seršić ističe da  treba hitno osmisliti i sprovesti našu ideju o Adventu u Baški, kaže kako 

je naša ideja postavljanje adventskog vijenca i tematska podjela događanja, tako  da je svaki vikend 

adventa ispunjen. 

Toni Juranić se slaže s idejom, misli da je izvrsna i za svaku pohvalu. Ističe kako financiranje 

projekta nije upitno, ali  Općina nije u mogućnosti da se prihvati organizacije. 

Ana Seršić ističe da organizacija nije problem, MO Baška je spreman preuzeti svu organizaciju na 

sebe, ionako je Advent naša ideja i nije u redu tražiti da se netko drugi brine oko toga. Nama je 

potrebna samo financijska potpora. Isto tako ističe da za izradu adventskog vijenca treba angažirati 

TD Baška, jer bolje da ga oni izrade nego da uzimamo nekoga izvana. 

Vjekoslava Seršić se nadovezuje s idejom da bi adventski vijenac bilo idealno postaviti na ulazu u 

Bašku. 

Tonči Hrabrić napominje kako bi trebali objediniti sva događanja koja se odvijaju u adventsko 

vrijeme te zamoliti TZ Baška da izradi prigodne plakate. Također ove godine treba nabaviti 

adekvatne borove za sva mjesta u općini. 



Predstavnice MO Jurandvor i Batomalj smatraju da je objedinjavanje svih događaja u vrijeme 

Adventa dobra ideja. 

 

 

 

6. Prijedlozi za 2017. godinu 

-Htjeli bi ići u rekonstrukciju joga kod doma u Baški na mjestu gdje se je već nalazio, te molimo 

Načelnika da uvrsti  sredstva za izradu joga u proračun za iduću godinu.  

Načelnik ističe da treba dostaviti prijedlog troškovnika. 

-Trebali bi na vrijeme početi razmišljati o Danu općine i organizaciji zajedno sa zainteresiranim 

udrugama. 

Vjekoslava Seršić ističe da bi  trebalo razmisliti o tome da druge godine Općina iznajmljuje 

štandove OPGovima  i naravno da ih i  naplaćuje. 

Tonči Hrabrić obavještava kako ćemo uskoro imati tematski sastanak s udrugama i načelnikom na 

tu temu. 

-Tonči Hrabrić napominje da  u proračun za iduću godinu treba uvrstiti studiju za osvjetljenje puta 

prema Svetom Ivanu i same crkve, prema idejnom projektu Denija Šesnića (upitno dali solarno ili 

javna rasvjeta).  

-Članovi MO slažu se i predlažu nadležnim tijelima općine da svakako  treba zadržati postojeće 

kandelabere na Paladi koji su tradicionalni, skupo plaćeni i svakako se uklapaju u primorsku 

arhitekturu,  a rasvjetu prilagoditi svjetlosnom onečišćenju tj., novim urbanim standardima.  

Načelnik Toni Juranić naglašava da  nema osobno ništa protiv takvog prijedloga , upučuje MO 

Baška da svoje mišljenje dostave pisanim putem. 

 

 7. Razno 

 - Prijedlog MO Baška je da se općinske urede preseli u zgradu bivše škole u Jurandvoru 

(Krkplastika), smatramo da je Jurandvor dobro mjesto za prostor Općine, zato što su ti prostori 

uređeni i primjereni, a stoje neiskorišteni i prazni.  Svakako treba naglasiti i da je ojekt svima 

pristupačan jer se nalazi u centru Općine,  a također ima i osiguran parking. Urede TD-a bi mogli 

preseliti u dom u Dragi Bašćanskoj. 

Tonči Hrabrić ističe da će se tako dati život ostalim mjestima općine, nadalje kaže kako zgradu 

sadašnje općine treba dati u dugogodišnju koncesiju jer je zgrada prevrijedna da bi u njoj bila 

općina. Zgrada bi zbog svog položaja bila idealna npr., za hotel/ hostel i sl, ali zgradu nikako ne 

smijemo prodati, jer takav prostor treba ostaviti za buduće generacije. 



Članovi MO s ovim će prijedlogom ići  pisanim putem prema Općinskom vijeću i Kabinetu 

načelnika. 

-Tomislav Đordić navodi da problem stvaraju javni wc-i na plaži i kabine za presvlačenje, te da bi ih 

za iduće ljeto trebalo osposobiti za funkcioniranje puno ranije nego što se to do sada činilo.  

Toni Juranić odgovara da su kabine problem koji se poteže godinama, ali da se ipak svake godine 

sve ranije stavljaju u upotrebu. 

Sjednica je završila u 22 sata nakon zahvale predsjednika na odazivu, 

 

 

Zapisnik sastavila                                                                  Predsjednik Mjesnog Odbora Baška; 

Ana Seršić                                                                                                 Tonči Hrabrić  

 


