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STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
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ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 06. svibnja 2020.  godine u prostorijama 
Luke Baška Voda. 

Prisutni: Josko Roščić, Filip Vidulin, Frane Divić, Nikša Staničić, Ivo Granić, Vjekoslav Radić, Miroslav 
Andrijašević, Krešimir Radić, Marko Lozić, Marin Beroš 

Načelnik stožera se obratio prisutnima uputivši ih na novonastalu situaciju. 

1. Na prostoru Općine Baška Voda stanje ostaje nepromijenjeno. 
2. Konstatira se da nema novooboljelih osoba na COVID – 19. 
3. Tržnica će biti uređena unificirano, na način da će Općina Baška Voda osigurat sve 

preduvjete za isto. 
4. Komunalni redari  imaju zadatak kontrolirati unificiranost tržnice i kontrolu provedbe 

odluka Stožera civilne zaštite RH. 
5. S obzirom na „ Odluku“ o otvaranju dječjih igrališta nalaže se direktoru Osnovne škole 

Bariše Granića Meštra da provjeri ispravnost istoga te da postupi po naputcima 
„Stožera“,  isti zadatak imaju komunalni redari kod ostalih dječjih igrališta na  području 
Općine Baška Voda. 

6. Nalaže se nadležnom odjelu Općine Baška Voda da prema naputcima stožera Općine 
Baška Voda provede s zainteresiranim stranama za  javno prometne površine proceduru 
dodjeljivanja istih. 

7. Konstatira se da su sve pripreme za otvaranje vrtića u Baškoj Vodi izvršene i da su 
roditelji upoznati s procedurom otvaranja. 

8. Još jednom je potrebno pregledati sve možebitne „divlje“ građevine na prostoru Općine 
Baška Voda te napraviti zapisnike od nadležnog „Odjela“ koji će iste i procesuirati, te 
uputiti dopise Vodovodu i  HEP-u u slučaju nelegalnog korištenja priključaka. 

9. Nalaže se izvođačima radova na području Promajne da saniraju sve nedostatke koji su 
učinjeni prilikom izvođenja radova. 

10. Mole se građani za strpljenje i pridržavanje mjera socijalne distance, te se apelira na iste 
da prate i poštuju nove upute i smjernice „Stožera“. 

Idući sastanci Stožera civilne zaštite i dalje će se održavati redovito i u isto vrijeme. 

 

Zapisnik sastavio Predsjedavajući Stožera civilne zaštite 
Općine Baška Voda općinski načelnik 

Marin Beroš      Josko Roščić 


