
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINA BAŠKA VODA 

 

ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 08. 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. Komunalni redari imaju zadatak upozoriti sve korisnike javno-prometnih površina i 

pomorskog dobra koji imaju objekte na navedenim površinama da iste i urede. Takve 
objekte na području cijele Općine Baška Voda komunalni redari su dužni popisati te 
dostaviti nadležnom pročelniku koji je iste dužan upozoriti/penalizirati. 

4. Nalaže se hitno uklanjanje drvene barake prepune smeća kod hotela Dubravka uz plažni 
objekt, uklanjanje će biti izvršeno o trošku stvarnog vlasnika. 

5. Uređenje tržnice u Baškoj Vodi se privodi kraju. 
6. Injektiranje palmi na području Općine Baška Voda u mjestu Baška Voda je izvršeno, 

narednih dana će se izvršiti u Promajni, Bratušu i Krvavici, radi se o unaprijeđenoj tehnici 
zaštite palmi od crvene palmine pipe. 

7. Odlučeno je da će se na području Općine Baška Voda umjesto palmi koje se nisu uspjele 
spasiti zasaditi ista vrsta palmi koja je već tretirana protiv palmine pipe i nemaju 
oboljenja. 

8. Završavaju se radovi na području šetnice Baška Voda – Baško Polje: izmijenjeni su stari, 
dotrajali kabeli, te će se uskoro postaviti novi kandelabri. 

9. Dječji vrtić će sukladno preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske izvršiti sve potrebne radnje kako bi od ponedjeljka mogao raditi. 

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 


