
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINA BAŠKA VODA 

 

ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 30. studenog 2020.  godine u 
prostorijama Luke. 

Prisutni: Josko Roščić (Predsjedavajući Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda, općinski 
načelnik), Frane Divić (Vatrogasni zapovjednik DVD Baška Voda), Nikša Staničić( Predsjednik 
mjesnog odbora Bast), Ivo Granić (voditelj radne grupe, predstavnik Promajne), Vjekoslav 
Radić (direktor Komunalnog poduzeća Gradina d.o.o.), Miroslav Andrijašević (Predsjednik 
mjesnog odbora Krvavica), Marko Lozić, Marin Beroš (direktor TŠL Baška Voda d.o.o., 
predsjednik mjesnog odbora Bratuš). 

 

Načelnik stožera se obratio prisutnima uputivši ih na novonastalu situaciju. 

1. Na Stožer CZ Općine Baška Voda pozvani su samo direktori Komunalnog poduzeća 
Gradina d.o.o i TŠL Baška Voda d.o.o, vatrogasni zapovjednik, te predstavnici 
Mjesnih Odbora Općine Baška Voda zbog epidemioloških mjera distance  te će po 
potrebi  ovisno o situaciji biti pozvani i ostali pripadnici Stožera CZ Općine Baška 
Voda. 

2. Od 28. studenog 2020. nove epidemiološke mjere su stupile na snagu i  trajati će 
najkraće do 21. prosinca 2020. godine. 

3. Kontrolu i nadzor provođenja epidemioloških mjera vršiti će komunalno redarstvo 
Općine Baška Voda. 

4. Radna grupa Općine Baška Voda je dužna kontrolirati i vršiti popravak uočenih 
nedostataka po mjestima Općine. 

5. Božićno ukrašavanje svih mjesta Općine će biti u manjem obimu zbog učinaka 
korona virusa koji iziskuju određene mjere štednje. 

6. Kao i svake godine osigurati će se božićna jelka za crkve u Baškoj Vodi, Bastu i 
Promajni kao i u školama na području Općine. 

7. Komunalno poduzeće Gradina  d.o.o. dužna je napraviti novi raspored odvoza 
smeća sukladno danoj situaciji. 

8. Dati su naputci svim Općinskim firmama i  ustanovama da poduzmu mjere 
štednje. 

9. NK Uranija dužna je očistiti i dezinficirati svoje prostorije. 
10. Još jednom se pozivaju svi studenti za dostavu svojih brojeva bankovnih računa 

kako bi mogli primiti svoje stipendije. 



11. Božićnice će se i ove godine usprkos situaciji s pandemijom COVID-19 dodjeljivati 
nezaposlenim osobama,  kao i umirovljenicima. 

12. Apeliramo na građane da se ponašaju odgovorno u skladu s naputcima 
Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda. 

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 

 


