
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINA BAŠKA VODA 

 

ZAPISNIK 

s održanog Stožera civilne zaštite Općine Baška Voda dana 16. travnja 2020.  godine u prostorijama 
Luke Baška Voda. 

Prisutni: Josko Roščić, Filip Vidulin, Nikša Staničić, Ivo Granić, Vjekoslav Radić , Miroslav Andrijašević, 
Ante Lončar, 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. Pretpostavlja se da će se mjere socijalnog distanciranja produžiti do svibnja 2020. godine. 
4. Idući tjedan HEP će izvoditi radove spajanja hotela „Noemia“ (bivši hotel Gađa) na električnu 

energiju. Takvi radovi pretpostavljaju kopanje ulice Stjepana Radića. Isti će se odvijati u 5 
radnih dana, uz privremenu regulaciju prometa. Nakon izvršenih radova ulica će se obnoviti u 
punom profilu. 

5. Zaprimljeni su pozivi građana Općine Baška Voda zbog šteta nastalih prilikom izvođenja 
radova na kanalizacijskom sustavu na području Krvavica – Bratuš. Isto tako su zaprimljene i 
pritužbe građana na odlaganje materijala (paleta, šuta i ostalog otpada) na privatne posjede i 
javna mjesta koja za to nisu predviđena.  

6. Na gore navedeno, konstatira se da je potrebno utvrditi Komisiju s Vodovodom kao 
investitorom, izvođačem radova (Vodoprivreda Vrgorac) i predstavnicima Općine Baška Voda 
koja će utvrditi štete nastale prilikom izvođenja radova kako bi se mogao izdati nalog za 
uklanjanje navedenog i saniranje nastale štete. 

7. Komunalni redari imaju nalog upozoriti i kazniti vlasnike kućnih ljubimaca koji obavljaju svoje  
potrebe na javnim mjestima, isti zadatak imaju i lučki redari za područje koje spada pod 
ingerenciju TŠL Baška Voda d.o.o. 

8. Apelira se na građane da se pridržavaju uputa „Stožera“. 

Idući sastanci Stožera civilne zaštite i dalje će se održavati redovito u prostorijama Luke Baška 
Voda, u isto vrijeme. 

 

Zapisnik sastavio Predsjedavajući Stožera civilne zaštite 
Općine Baška Voda općinski načelnik 

Marin Beroš      Josko Roščić 


