
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 
60/01- vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 
23. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15), članka 6. točka 1. i 7. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Stožera civilne zaštite ( NN br. 37/16 i 47/16-ispravak), čl. 44. Statuta 
Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč.tekst, 4/), općinski načelnik 
donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Baška Voda, te imenuje načelnik, 
zamjenik načelnika i članovi Stožera. 
 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
 

Članak 2. 
 

U Stožer civilne zaštite imenuju se: 
a) Za načelnika Stožera: 
1. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda 
b) Za zamjenika načelnika Stožera: 
2. Filip Vidulin, zamjenik načelnika  Općine Baška Voda 
c) Za članove Stožera: 
            Sanja Lulić, iz Splita (područni ured DUZS) 
            Damir Bekavac, dr. med. (Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije) 
             Ivan Ujdur, (Policijska postaja Makarska) 

Jakša Jakir, (Hrvatski crveni križ) 
Frano Divić,  iz Baške Vode  za člana Stožera (zapovjednik DVD-a ) 
Tonći Topić, iz Baške Vode za člana (Općinske službe)   
Marin Beroš, iz Bratuša za člana 
Igor Ursić, iz Baške Vode  za člana 
Ivan Granić, iz Promajne za člana 
Miro Andrijašević, iz Krvavice za člana 
Jurica Topić, iz Baške Vode za člana 
Đani Radić, iz Baške Vode za člana 
Ante Lončar, iz Baške Vode za člana   
Matko Granić, iz Baške vode za člana 
Jakša Medić, iz Brela za člana 
Nikša  Staničić, iz Basta za člana 
Krešimir Radić, iz Baške Vode za član 

 
Članak 3. 



 
Stožer civilne zaštite Općine Baška Voda obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i 
obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, 
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 

Članak 4. 
 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili 
katastrofa, rukovođenje preuzima načelnik Općine Baška Voda ukoliko nije ujedno i načelnik 
Stožera. 
 
 

Članak 5. 
 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavljaju  se u Općini 
Baška Voda u kojim prostorijama se i  osiguravaju  uvjeti  za rad Stožera. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave   u Glasniku, službenom glasilu 
Općine Baška Voda. 
 
 
 
 

Općinski načelnik 

Josko Roščić 

 

KLASA: 022-05/17-01/214 
UR.BROJ: 2147/02-02-17/1 
Baška Voda,  12. prosinca 2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 


