
GRAD DONJI MIHOLJAC 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta  

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA PERIOD 2021. - 2024. GODINE 

 
Predlagatelj: 
 
GRADONAČELNIK na temelju  članak 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21)  
 
Pravna osnova:   
 
Članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21 ), članak 54.  Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ( 
„Narodne novine“  broj 66/21)  
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E   
 

 nacrta Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  
Grada Donjeg Miholjca za period 2021.  -  2024. godine 

 
 
Pravni temelj za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada 
Donjeg Miholjca za period 2021. - 2024. godine je članak 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18,  31/20 i 20/21), te novi Pravilnik o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21)  te članak  36. Statuta 
Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“  1/21.) kojom  je propisano 
da Gradsko vijeće  donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima. 
 
Grad Donji Miholjac već ima usvojene Smjernice za period 2020. do 2023.godine, no kako je 
došlo do bitnih promjena zbog dugotrajnosti COVID 19 krize ali i primjene novog Pravilnika 
o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u CZ…NN 66/21, Grad je 
odlučio izraditi nove Smjernice. 
 
Temeljem navedene zakonske obveze, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca predlaže 
Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca  za period 2021. -  2024. godine. 
 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca  za period  od 
2021. - 2024. godine izradile su stručne službe Grada  sukladno Pravilniku o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17). 
 
Ovim Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg 
Miholjca  za period 2021.(drugi dio godine) do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice) 



uređuju se prioriteti  Grada Donjeg Miholjca na području civilne zaštite utvrđivanjem 
sveukupnog cilja, pojedinačnih ciljeva te aktivnosti i mjera sukladno zakonskim i 
podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.  
 
Sveukupni cilj organizacije i razvoja sustava civilne zaštite je smanjenje rizika od katastrofa te 
uspostava učinkovitog sustava civilne zaštite za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća, odnosno učinkovito reagiranje u velikim nesrećama. 
 
Putem Smjernica definiraju se  snage i materijalno tehnička sredstava kojima gradonačelnik 
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno 
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u 
mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote 
građana i uništiti stečena materijalna dobra 
 
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 
br. 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac, pri donošenju  Smjernica , provodi savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom Smjernica i pribavljanjem 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i 
stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe  Smjernica.  

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 21. prosinca 2021. 
godine do 05. siječnja  2022. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi 
i prijedloga na Nacrta Smjernica. 

POZIVAJE SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 
ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM  SMJERNICA 

 Osobnom dostavom u pisarnicu Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, 31540 Donji 
Miholjac 

 Poštom na adresu Grada Donjeg Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji   
 e-mailom  na  adresu : magali.kovacevic@donjimiholjac.hr 

 


