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ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 11. svibnja 2020.  godine u prostorijama 

Luke. 

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. Danas je na snagu stupila faza tri popuštanja mjera koja podrazumijeva otvaranje 

predškolskih i školskih ustanova, ugostiteljskih objekata, rad trgovačkih centara 

(uz posebne epidemiološke uvjete), međužupanijskih prijevoznih linija i linija 

domaćeg zračnog prometa. Ovom mjerom bit će dopušteno i okupljanje do 40 

osoba, uz poštovanje mjere socijalne distance. Također s današnjim danom se 

ukidaju propusnice. 

4. Nalaže se odjelu za komunalne djelatnosti da popišu sve objekte koji su otvoreni 

nakon popuštanja mjera kako bi se kontrolirala provedba novih mjera. 

5. Bez obzira situaciju, Općina Baška Voda će osigurati da provedba „Natječaja za 

pomorsko dobro“ bude olakšana na način da će se sve potvrde moći dobiti na 

jednom mjestu: u Općini Baška Voda. 

6. Pratit će se razvoj turističke sezone te će se u skladu s istom iskordinirati sa SDŽ-

om daljnje postupanje u vezi prethodne točke. 

7. Nalaže se odjelu za komunalne djelatnosti Općine Baška Voda hitno postupanje u 

vezi uklanjanja  drvene barake kraj hotela Dubravka. 

8. Komunalni redari su dužni svakog dana prekontrolirati tržnicu i utvrditi da li su svi 

štandovi u skladu s postavljenom normom. 

9. Komunalni redari  zajedno s radnom grupom su dužni pregledati rampe prema 

Baškom polju, osigurati da gdje je potrebno budu podignute. 

10. Zbog nadolazećeg toplijeg vremena za očekivati je povećanu gužvu na parking 

lokacijama: Dječje selo, Krvavica, Baško Polje.  Bit će potrebno utvrditi poseban 

protokol koji će omogućiti provedbu mjera distance. 

11. Potrebno je ukloniti smeće na ulazima u plažu i osigurati čišćenje istoga u skladu s  

mogućnostima. 

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 

 


