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IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG STOŽERA CZ
TIJEKOM 2014.GODINE

-

-

Pripremljena I. redovita sjednica krajem 4. mjeseca 2014.godine zbog izvanrednih
okolnosti (opasnost po općinu od poplava) odgodila je istu za kraj 8. mjeseca tekuće
godine,
Djelujći preventivno za hitno poduzimanje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i
drugih nesreća (riječ poplave) zapovjednik Stožera saziva vanrednu sjednicu dana
05.05.2014.godine na kojoj se donosi slijedeći zaključci:
1. Imenuje se Povjerenstvo za procjenu ugroženosti koje je dalo prijedloge mjera za
otklanjanje uzroka plavljena određenih nastanjenih lokacija,
2. Naloženo je poduzeću VP „Posavina“ d.o.o. Odžak da predloži rješenja za kanal
staru Bukovicu kako bi se preveniralo plavljene tog lokaliteta,

II. vanredna sjednica održana je dana 07.05.2014.godine na kojoj je od strane
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i dr.nesreća urađen Prijedlog mjera
nakon što su izvršili terenske obilaske.
Najteža situacija je bila, a što je odmah trebalo rješavati:
 Vilića sokak – Jošava,
 Potok Točak – Vrbovac,
 Novo Selo –lokalna cesta (kuća Mije Jurkića).
Trebalo je čistiti kanale, cijevne propuste, čišćenje potoka prije i poslije propusta itd..
Na istoj sjednici je naloženo poduzeću VP „Posavina“ d.o.o. Odžak da sačini
elaborate, napravi specifikaciju troškova i izvrši potrebne radove, što je i učinjeno.
-

Slijedeća sjednica se održava dana 16.05.2014.godine na kojoj je podnesen Izvještaj o
poduzetim mjerama zaštite i spašavanja od poplava na terenu, uz analizu stanja
vodotoka i komunalne infrastrukture na potencijalno opasnim mjestima (Ada, Prud,
G.Dubica).
Doneseni zaključci su bili slijedeći:
1. Obavješteni svi povjerenici CZ u mjesnim zajednicama i upozoreni na neprekidno
praćenje stanja na terenu,
2. Naloženo Općinskom načelniku da donese Odluku o proglašenju prirodne i
dr.nesreće na području općine Odžak koja je odmah i usvojena.
3. Obavještene javne institucije koje su Operativnim planom obvezni staviti svoje
resurse na raspolaganje u cilju spašavanje ljudi i dobara, što je istog dana i učinjeno,

4. Od 16.05.- 07.08.2014. godine održava se još 45 izvanrednih sjednica Stožera na
kojima je doneseno ukupno 315 zaključaka o različitim obvezama svih ljudskih
resursa na području općine Odžak, 140 zapovijedi o angažiranju MTS-a sukladno
Operativnom planu obrane od poplava i 7 odluka o angažiranju financijskih sredstava
u svrhu nabavke MTS-a.
Sve ovo je popraćeno djelovanjem Grupe za informiranje i Tima za koordinaciju
prijema i raspodjelu humanitarne pomoći.
O detaljima za period od 15.05.-07.08.2014. godine Stožer je putem Izviješća o
operativnom djelovanju, spašavanju i otklanjanju posljedica u vrijeme poplava na području
općine Odžak izviješćen na prethodnoj sjednici Stožera CZ od 23.01.2015.godine.
Stožer se vraća normalnim uvjetima i radu tek krajem 8. mjeseca, točnije na IV
redovnoj sjednici na kojoj razmatra materijale predviđene za 4.mjesec tekuće godine.
Na ovoj sjednici se jednoglasno usvajaju slijedeći izvještaji i informacije:
- Izviješće o radu Sožera za 2013.godinu,
- Izviješće o utrošku sredstava CZ za 2013.godinu,
- Informacija o deminiranju na prostoru općine za 2013.godinu,
- I Plan deminiranja za 2014.godinu,
- Prijedlog plana rada Općinskog stožera za 2014.godinu,
- Godišnji plan korištenja sredstava CZ u 2014.godini.
Potencijalna opasnost od novih poplava okuplja Stožer na V sjednici dana 10.09.2014.
godine gdje su doneseni zaključci o nabavci 1000 m3 pjeska i 200.000 vreća temeljem ponude
poduzeća Agroplas Sisak d.o.o. .
Na VI sjednici, koja je održana 16.10.2014.godine, a na prijedlog Službe CZ Načelnik
donosi Odluku o formiranju postrojbe CZ (opće namjene) općine Odžak.
Na istoj sjednici Služba je Stožeru podnijela i Informaciju o stanju MTS-a koja se
nalaze na općinskom skladištu, te Informaciju o pristiglim novčanim sredstvima na
humanitarni račun općine Odžak.
Izvještaj o utrošku goriva iz robnih rezervi, te usvajanje Odluke o angažiranju
volontera omogućili su Načelniku da može transparentno provesti raspodjelu doniranih
sredstava ljudima s poplavljenih područja općine.
Posljednja sjednica Stožera CZ općine Odžak za 2014.godinu, održana je dana
18.11.2014.godine i na istoj je razmatrana Informacija o korištenju sredstava iz Budžeta
Federacije BiH, te jednoglasno usvojena lista prioritetnih projekata na osiguranju preventivnih
mjera zaštite i spašavanja, nakon čega Načelnik općine provodi proceduru i potpisuje Ugovor
s izvođačem za 8 prioritetnih projekata.
Na ovoj sjednici je Stožer donio još niz zaključaka temeljem kojih će se u 2015.godini,
prije svega, poduzimati, preventivne, operativne i sanacione mjere zaštite i spašavanja na
području ove općine.
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