
       

          Na temelju članka 29, 30, i 106.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih 
dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine Federacije BiH“ broj:30/03) i članka 
25.Statuta općine Kreševo,broj:01 – 02- 670/08 od 08.05.2008 godine,Općinsko 
vijeće Kreševo,na sjednici održanoj dana  20.2.2013. godine, d o n o s i : 
 
 
 
                O D L U K U  
                                                      O IMENOVANJU 
                            STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KREŠEVO 
 
 
                                                                     I 
 

                     U Stožer civilne zaštite imenuju se: 
1.   Zdravko Miličević, Općinski načelnik Kreševo,                             za zapovjednika, 
2.   Zlatica Kuliš, pom.načelnika za civilnu zaštitu,Urbanizam, 
      Imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina                            za načelnika, 
3.   Anita Medić,  pom. načelnika za gospodarstvo,braniteljsko- 
      invalidsku i socijalnu skrb       za člana, 
4.   Ankica Tvrtković, pom.načelnika za financije,društvene djelatnosti 
       i opću upravu       za člana, 
5.   Davor Kožul, namještenik za mjere zaštite i spašavanja                za člana, 
6.   Josip Šakić,predsjednik Crvenog križa,                                          za člana, 
7.   Mirsad Beganović, predsjednik OV,                                                za člana, 
8.   Mijo Brkić, zapovjednik PS Kreševo                                                za člana, 
9.   Diana Ban, ravnateljica Doma zdravlja                                           za člana, 
10. Josip Miletić,direktor J.P. „Komunalno“                                           za   člana  
11. Juro Čalaga, ravnatelj veterinarske postaje,                                   za  člana 
 
                                                                  
 
                                                                        II 
 
                 U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja na području općine 
Kreševo,općinski Stožer vrši sljedeće poslove: 
  
1. odlučuje o uporabi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju 

ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona 
područja koja su ugrožena. 

2. naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i 
sredstva koje će provoditi te mjere 

3. usmjerava,koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika 
angažiranih na zaštiti i spašavanju na području općine; 

4. rješava sva pitanja koja se u tijeku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u 
vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provodi mjere zaštite i 
spašavanja i samozaštite    građana; 

 
                                                                  
 



                                                                  III 
 
                   Pripadnici općinskog Stožera dužni su obučavati se i osposobljavati za 
izvršavanje svojih zadataka u civilnoj zaštiti. 
Zapovjednik,načelnik i članovi općinskog Stožera dužni su obučavati se na 
specijalističkim kursevima koji se po pravilu organiziraju svake druge godine. 
Obučavanje i osposobljavanje vrši se po nastavnim planovima i programima koje 
donosi ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite. 
 
 
                                                                  IV 
  
 
                   Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o 
imenovanju Stožera civilne zaštite općine Kreševo broj:01-02-882/10 od 
07.05.2010.godine. 
                                                                    V 
 
                  Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na 
„Oglasnoj ploči općinskog vijeća“ ili u „Službenom glasniku općine Kreševo“. 
 
 
 
 
                                                          
 
 
Bosna i Hercegovina                                                     PREDSJEDATELJ  
Federacija Bosne i Hercegovine                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
Kanton Središnja Bosna/SBK                                         Mirsad Beganović                            
OPĆINA KREŠEVO                                                    
OPĆINSKO VIJEĆE  
Broj:  ___________ /13. 
Kreševo,  20.2.2013. godine.                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Obrazloženje 
 
Rješenjem Općinskog vijeća o imenovanju zapovjednika i članova Stožera civilne 
zaštite općine Kreševo broj:01 -02- 882/10 od 07.05.2010 godine, utvrđeno je 
imenovanje članova stožera CZ. 
Prema članku 29,30 i 116.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća utvrđuje se sastav općinskog Stožera civilne zaštite. 
Naime na provedenim lokalnim izborima došlo je do promjene načelnika a samim tim 
i do promjene zapovjednika CZ  kao i predsjedatelja Općinskog Vijeća kao člana. 
Stožer CZ-a nužan je zbog načina donošenja naredaba i Odluka Stožera i zbog 
načina provedbe njegovih naredbi. 
Svaki član Stožera prati situaciju u oblasti za koju je zadužen i čim dozna da u 
njegovoj oblasti prijeti opasnost,ili da je nastala neka prirodna ili druga 
nesreća,dužan je da o tome odmah upozna zapovjednika i načelnika Stožera CZ-a 
koji će odlučiti daljnjim radnjama- održavati sjednicu Stožera civilne zaštite radi 
razmatranja toga pitanjai drugog. 
 
 


