
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

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

 

ZAPISNIK  s 15. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Baška, 
održane 8. rujna 2018. godine,  s početkom u 21:00 sat u prostorijama MO Baška. 

 
Nazočni:  Tonči Hrabrić, Andrej Valčić, Ana Seršić, Vjekoslava Seršić   
Odsutan:   Tomislav Đordić. 

 

DNEVNI  RED 
 

1.  Potvrđivanje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Vijeća MO Baška od 25. svibnja 2018. 
godine 

2.  Dan Općine Baška 2018. - izvješće 
3.  Plan aktivnosti za 2019. godinu 
4.  Razno 

 

Nakon  pozdrava i uvodne riječi predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Baška, prešlo se na radni dio 
sjednice. 
 
Ad.1.  Potvrđivanje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Vijeća MO Baška od 25. svibnja 2018. godine 

 

Zapisnik se jednoglasno usvaja. 
 

Ad.2.  Dan Općine Baška 2018. - izvješće 
 

Predsjednik Vijeća MO Tonči Hrabrić je izvijestio nazočne da se, nakon analize i primljenih brojnih 
pohvala na organizaciju programa obilježavanja Dana Općine Baška, može zaključiti da je sve prošlo u 
najboljem redu. Tako treba nastaviti i dalje, naravno uz poboljšanja.  
U raspravi su članovi Vijeća MO dali svoje prijedloge: Manifestacija „Sajam hrvatskog sela“ nije 
polučila željeni učinak, te bi trebalo dogodine vratiti izložbeno prodajni sajam tradicionalnih i eko 
proizvoda, rukotvorina i ručnih radova u organizaciji Općine Baška.  
S Općinom treba iznaći načina za sudjelovanje većeg broja udruga koje se sufinanciraju iz općinskog 
proračuna. Treba se svakako zahvaliti udrugama i pojedincima koji su pomagali da program 
obilježavanja Dana Općine Baška bude jedna od prepoznatljivijih i posjećenijih manifestacija u našoj 
Općini. 
 

Ad.3.  Plan aktivnosti za 2019. godinu 
 

Nakon rasprave i analize proteklog razdoblja, te prikupljenih mišljenja i prijedloga mještana s 
područja MO Baška, uz ostale već pokrenute projekte sa strane Općine, predlažu se sljedeće 
aktivnosti za 2019. godinu: 

• Dom kulture Baška - omogućiti da se barem jednom mjesečno angažira čistačica za čišćenje 
ulaznog hodnika, stepenica, prozora, WC-a i dvorane 

• Osigurati minimalno 8.000,00 kn za redovno održavanje Doma kulture (promjena žarulja, 
slavina, WC opreme, promjenu stakla, brava, krpanje rupa i sl.) 

• Uz redovno održavanje Doma kulture, ubrzati projekt njegove rekonstrukcije  

• Predlaže se izrada projekta i postavljanje vanjskog  GYM-a, uz pomoć MO Baška; vanjske 
teretane su trend i dodatna su ponuda u drugim turističkim mjestima; predlaže se pozicija u 
blizini SRC Vihor 

• Realizirati ideju Kreativne radionice za postavljanje slobodnih knjižnica na dvije pozicije na 
području Baške 



• Uređenje šetnice uz Velu riku i to u prvoj fazi  od Zaroka do mosta kod Suhe marine; predlaže 
se da šetnica bude prikladno široka kako bi se po njoj moglo trčati, šetati, rolati, te isključivo 
namijenjena za pješake; bilo bi poželjno istu osvijetliti i svakako na toj poziciji postaviti kante 
za pseći izmet (projekt treba ostvariti u suradnji s Hrvatskim vodama); kako je zapadna strana 
Vele rike predviđena za buduću prometnicu, istočna strana je idealna za pješake. 

• U idućoj turističkoj godini uspostaviti „PAUK“ službu i pojačati komunalnu službu (Vijeće MO 
Baška predlaže i nudi pomoć da se to učini u suradnji s nekim većim gradom) 

• Za iduću proslavu i obilježavanje Dana Općine, sve udruge i organizacije koje se sufinanciraju 
iz proračuna Općine Baška trebale bi sudjelovati  ili pridonijeti realizaciji programa 
obilježavanja Dana Općine Baška. Isto tako trebale bi putem svojih predstavnika sudjelovati 
na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine. Ukoliko udruge koje Općina 
sufinancira nisu u stanju pridonijeti na neki način tom danu, ne treba se sufinancirati iz 
općinskog proračuna. 

• U nekoliko uvala na otoku Prviću (Stražica, Trstenova, Njivice i Pečna), te u uvalama Bracol, 
Vela i Mala Luka te Vinca, postaviti ekološke table s natpisom o očuvanju podmorskog svijeta 
(predložak se dostavlja Općini). 

• Postavljanje rasvjete na Velu rivu (prigušene) jer je Vela riva postala mjesto za neprimjerena 
okupljanja noću. Treba razmisliti da se postave kandelaberi i na Staru rivu, jer instalacije već 
postoje ispod kamenja na rivi. 

• Financijska pomoć Općine Baška za organizaciju obilježavanja Adventa 
 

Ad.4.   
 

Predsjednik je izvijestio članove da se u  suradnji sa Županijom i  Općinom Baška uspjelo urediti salu 
Doma kulture u Baški. Istaknuo je uvjerenje da će se sada, kada su se stekli uvjeti, Dom moći koristiti 
u društvenom i kulturnom životu naše Općine. Izrazio je nadu da je sadašnje stanje samo privremeno 
te da će se uskoro ići u potpunu rekonstrukciju, čime bi mjesto i Općina dobili kvalitetan i 
multifunkcionalan kulturni centar.  
 

Članovi Vijeća zaključili su da treba krenuti s organizacijom i osmišljavanjem programa za nadolazeći 
Advent. Temeljem analize dosadašnjeg plana i programa, treba ih obogatiti  novim programima.    
 

Osvrtom na kante za pseći izmet konstatirano je da je njihovo postavljanje polučilo željeni učinak, 
iako ima još nesavjesnih vlasnika pasa koji se ne pridržavaju obveze čišćenja i odlaganja psećeg 
izmeta.  
 

Zaprimljena je sugestija od članova boćara SD „Vihor“ da bi svakako trebalo napraviti privremenu 
malu nadstrešnicu uz Dom kraj boćališta.    
 

U suradnji s udrugom/komorom ugostitelja treba razmotriti da barem jedan ugostiteljski objekt koji 
priprema hranu (restoran) radi preko cijele zime. Vijeće predlaže da objekt tog tipa koji neprekidno 
radi od 1. studenog do 1. ožujka Općina Baška oslobodi od cjelogodišnjeg plaćanja naknade za 
korištenje javne površine, poreza na potrošnju i ostalih davanja prema Općini.  Vijeće smatra da bi se 
na taj način motivirali ugostitelji da barem jedan takav objekt radi na području MO Baška.   
 

Budući da nije bilo daljnjih prijedloga, predsjednik je pozdravio nazočne i zaključio sjednicu u 22:30 
sati. 
 

Zapisnik sastavila:                                                                                             Predsjednik Vijeća MO Baška: 
 

Ana  Seršić, v.r.                                                                                                          Tonči Hrabrić , v.r.       


