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ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 07. 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. Općinski pročelnici su dužni pratiti odluke „Stožera“ na dnevnoj bazi; iste je potrebno i 

realizirati po pojedinom resoru, kako se zahtijeva. 
4. Završavaju se pripreme za tzv. fazu II.  mjera popuštanja koja stupa po Odluci Nacionalnog 

stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na dan 11.svibnja (ponedjeljak). 
5. Apelira se na građane Općine Baške Vode, a pogotovo na roditelje da se ponašaju odgovorno 

prilikom upotrebe dječjih igrališta i svih ostalih javnih površina, odnosno da se pridržavaju svih 
mjera socijalne distance podrazumijevajući pri tome ograničeno grupiranje ljudi na gore 
navedenim prostorima. 

6. Komunalni i prometni redari imaju zadatak povećati angažman i ozbiljnost prilikom obavljanja 
povjerenih im zadataka. 

7. Uočene su poveće rupe na cesti kraj hotela Noemia, iste je potrebno sanirati na način da ne 
ugrožavaju sigurnost prometovanja. Isto tako, primijećen je i poveći  broj parkiranih automobila 
kraj gore spomenutog hotela koji ugrožavaju prohodnost  same ceste, na isto prometni i  
komunalni redari imaju zadatak djelovati u skladu sa svojim ovlastima. 

8. Ključevi od svih prostorija u vlasništvu Općine Baška Voda se moraju dostaviti općinskom 
portiru. Pod istim se podrazumijevaju ključevi od: Muzeja, Mjesne zajednice, ostalih objekata u 
vlasništvu Općine Baška Voda, te dječjih igrališta i rampi (s tim, da primjerak ključa za rampe na 
području Općine moraju imati Vatrogasci i Hrvatske šume). 

9. Primijećeno je  da Hrvatske šume i Hrvatske ceste nisu reagirale na dopis i upozorenje Općine 
Baška Voda u vezi ostavljenih grana uz magistralnu cestu koje su potencijalna opasnost zbog 
nadolazeće sezone požara, a i ostalih možebitnih ugroza koji iz toga mogu proizići. 

10. Mole se građani za pridržavanje i poštivanje svih mjera i odluka Nacionalnog stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske, kao i onih mjera i odluka donesenih od 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 


