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191.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
VIJEĆ
Na temelju članka
lanka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
noj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje),
enje), 129/05, 109/07,
36/09, 050/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka
lanka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
rur
područjima“
čjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“
7/16), članka
lanka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ 3/09, 7/09, 2/13. i 6/13.), Gradsko vijeće
vije e Grada Donjeg Miholjca na 27.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
rekonstrukciju nerazvrstane ceste

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 624
Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca suglasno je da se provede ulaganje u
rekonstrukciju Nerazvrstane ceste – LC-M-15 na području Grada Donjeg Miholjca.
Ulaganje iz prethodnog stavka provodit će se uz potporu Mjere 07. „Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje
ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore
energije i uštedu energije“, za tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u grañenje nerazvrstanih
cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Članak 2.
Za ulaganje u rekonstrukciju postojeće ceste iz članka 1. ove Odluke postoji
društvena opravdanost i interes krajnjih korisnika – grañana Grada Donjeg Miholjca.
Članak 3.
Rekonstrukcija ceste će se provoditi na k.č.br. 1639, 1662, 1670 u k.o. Sveti ðurañ te
na k.č.br. 1009/1 i 1026 u k.o. Rakitovica.
Katastarske čestice iz prethodnog stavka su u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Rekonstrukcijom ceste će se u cijelosti zamijeniti postojeći kolnik ceste novim
kamenim nosivim slojem, a prema izrañenoj projektnoj dokumentaciji.
Članak 5.
Ulaganje iz stavka 1. članka 1. ove Odluke sukladno je s mjerom 2P1-M3
Unaprjeñenje prometne infrastrukture iz Lokalne razvojne strategije Grada
Donjeg Miholjca za razdoblje 2015. do 2020. godine, kao i s odredbama Prostornog
plana ureñenja Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Održavanje i upravljanje rekonstruiranom cestom povjerit će se vlastitom
komunalnom društvu osnovanim za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture
u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.
Sukladno stavku 2. članka 1. ove Odluke Zahtjevu za potporu će se priložiti:
-

kratkiopis projekta,
opis krajnjih korisnika projekta,
financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora i analizu troškova za provedbu
projekta,
ljudske kapacitete korisnika za provedbu operacije.
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Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“.
KLASA: 340-03/16-01/8
URBROJ: 2115/01-01-16-1
Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.

192.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-06/3
URBROJ: 2115/01-01-16-02
Donji Miholjac, 15. prosinac 2016.g.
Na temelju članka 10, 13, 14, i 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br.
19/98 i 50/12) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13.) i članka 4. Odluke o Komunalnim
djelatnostima na području Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca br. 2/14.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj
dana 15. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o održavanju, ureñenju i upravljanju
grobljima u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca
Članak 1
.
Članak 19. Odluke o održavanju, ureñenju i upravljanju grobljima u naseljima
na području Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca br.
8/15.) briše se.
Članak 2.
Dosadašnji Članci 20., 21. i 22. postaju članci 19., 20. i 21.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
193.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/16-01/2
URBROJ: 2115/01-01-16-02
U Donjem Miholjcu, 15. prosinac 2016.
Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite
("Narodne novine" broj 82/15), članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) i Suglasnosti Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, KLASA:
810-01/16-01/06, URBROJ: 543-09-01-16-14 od 22. studenog 2016. godine, a u
skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca broj 8/11), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 27.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o odreñivanju pravnih osoba od interesa za civilnu
zaštitu Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Grada Donjeg Miholjca su:
- KOMUNALNO GOSPODARSTVO PARK D.O.O., Pavla Radića 99, Donji
Miholjac
- DOROSLOV D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, Naselje tržnica 2/a
- AUTOEVROPA D.O.O., Naselje Gorica 30, Donji Miholjac
- ŠKARIĆ-TRANS D.O.O. ZA TRANSPORT I TRGOVINU, Vukovarska 11,
Donji Miholjac
- AUTOPRIJEVOZNIK HALAVUK OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ, A.
Mihanovića 93, Donji Miholjac
- KRNJAK D.O.O., Gorica 34, Donji Miholjac
- RADIO DONJI MIHOLJAC, Trg A. Starčevića 5/1, Donji Miholjac
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Članak 2.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Grada su:
- LOVAČKA UDRUGA VIDRA, Vukovarska 1, Donji Miholjac
- ŠRD UDICA DONJI MIHOLJAC, Stara Drava, Hoboñ 10, Donji Miholjac
- NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO DONJI MIHOLJAC, A. Cesarca 2, Donji
Miholjac
- DRAVSKI VIR , P. Preradovića 29, Donji Miholjac
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i udruge od značaja za
civilnu zaštitu Grada Donjeg Miholjca su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji
nositelji tih djelatnosti na području Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne
zaštite Grada Donjeg Miholjca.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. i 2. ove Odluke izvršno tijelo Grada dostaviti će
izvod iz Plana zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca te Plana civilne zaštite,
koji će sadržavati točno odreñene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav
civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca u svojim operativnim planovima planirati će
provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odreñivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 810-03/12-01/4, URBROJ: 2115/01-0312-01 od 16. travnja 2013. godine.
Članak 8.
Po jedan primjerak ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj
u ovoj Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek.
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić dipl.ing.polj.,v.r.
194.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/12
URBROJ: 2115/01-01-16-1
Donji Miholjac, 15. prosinac 2016. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“
broj 82/15), i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 27. sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJU ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA DONJEG
MIHOLJCA ZA 2016. GODINU

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i grañana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
Grad Donji Miholjac dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga
koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava
civilne zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
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Grad Donji Miholjac ima izrañenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša i Plan zaštite i spašavanja (s Planom civilne zaštite kao
sastavnim dijelom ali posebno uvezanim). Navedeni dokumenti izrañeni su prema
Zakonu o zaštiti i spašavanju, imaju Suglasnost Državne uprave za zaštitu i
spašavanje i usvojena su Odlukama Gradskog vijeća.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja novih po Zakonu o
sustavu civilne zaštite.
Uz to predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca izvršava i sljedeće
zadaće:
 donosi Procjenu rizika od velikih nesreća,
 donosi Odluku o odreñivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite,
 donosi Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, i
 osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti
civilne zaštite u velikoj nesreći katastrofi prema načelu solidarnosti.

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA

Stožeri civilne zaštite osnivaju se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i
razini lokalne samouprave – području Grada Donjeg Miholjca.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provoñenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje
odluke o prestanku provoñenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave
i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera,
a kada se proglasi velika nesreća rukovoñenje preuzima izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave.
Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 1. ovoga
članka, po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to:
predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću,
djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda
Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova.
Jedinica lokalne samouprave Grada Donjeg Miholjca obavlja administrativne i
tehničke poslove te osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite.
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna
uprava prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi
čelnik Državne uprave, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijelo je Odluku o imenovanju Stožera
civilne zaštite 20. prosinca 2011. godine (tada Stožer Zaštite i spašavanja) Grada.
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Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano
ažurirati. U 2016. godini donijeta je nova Odluka Grada Donjeg Miholjca o osnivanju i
imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
odredbama Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 i
47/16), KLASA: 810-06/16-01/1, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 27. listopada 2016.
godine.
Stožer sada ima devet članova, a nakon pribavljenih suglasnosti od operativnih
snaga za njihove predstavnike u Stožeru.
Sukladno novom Pravilniku o voñenju evidencija pripadnika operativnih snaga civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 75/16) dovršena je i ažurirana evidencija članova
Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca.

3. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA

U sastavu vatrogasne zajednice Donji Miholjac djeluje 10 dobrovoljnih vatrogasnih
društava. Sa područja grada D. Miholjac su slijedeća društva: DVD Donji Miholjac,
DVD Sveti ðurañ, DVD Podravski Podgajci, DVD Rakitovica, DVD Miholjački Poreč,
DVD Radikovci, DVD Golinci te sa područja općine Marijanci DVD Črnkovci, a s
područja općine Podravska Moslavina, DVD Podravska Moslavina i DVD Krčenik.
Temeljem Zakona o vatrogastvu u članaku 1. utvrñuje se da je vatrogasna djelatnost
stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u vatrogastvu
je primarna zadaća preventivno djelovanje.
Svibanj mjesec, MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA započeo je brojnim aktivnostima
kao što su održavanje pokaznih vatrogasnih taktičkih vježbi, početak pripremnih
vježbi za vatrogasna natjecanja, edukacija pučanstva, razne svečane i tematske
sjednice radnih tijela, izobrazba vatrogasnog kadra, izrada i podjela letaka za
predstojeću protupožarnu sezonu, informiranje pučanstva putem tiska i javnih medija
i slično, a sve u svrhu poduzimanja pravovremenih radnji za sprječavanje nastajanja
požara.
21. svibnja sastala su se tijela Upravnog i Nadzornog odbora te Zapovjedništva
Vatrogasne zajednice Donji Miholjac na kojoj sjednici se prihvatio Plan operativne
provedbe ZOP-a za 2016. godinu te su se izdale smjernice društvima o uobičajenom
postupanju za vrijeme ljetnih mjeseci temeljen na planu rada.
Takoñer su se definirani datumi za provoñenje kontrole nadzora rada po DVD-ima, a
za koji su odreñeni provoditelji ispred VZ D. Miholjac odnosno zapovjednik i tajnik
zajednice.
Isti se proveo 04. i 05. lipnja (subota i nedjelja), a DVD-i su podijeljeni u dvije grupe.
Cilj nadzora je provedba mjera ZOP-a i voñenje potrebne dokumentacije kao što je
matična knjiga članova, evidencija odaziva na vježbe, radne akcije, teorijsku i
praktičnu nastavu te voñenje istih, zatim pregled opreme i ureñaja, čistoća objekata,
provjera brzine okupljanja kod davanja uzbune i sačinjavanje zapisnika o
provedenom nadzoru rada.
4. svibnja, DAN VATROGASTVA, nebeskog zaštitnika svih vatrogasaca svetog
Florijana, radio D. Miholjac u svom programu emitirao je intervju Zapovjednika o svim
aktivnostima vezanim za promidžbu vatrogastva te sve aktivnosti vezane za svibanj
mjesec i nadolazeću žetvenu sezonu kao i skretanje pozornosti pučanstva na sigurno
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rukovanje s vatrom, a posebice na Odluku o posebnim mjerama zaštite od požara pri
spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama kao što je suha
trava, suho žbunje ili nisko raslinje, ostaci usjeva i ostali biljni otpad te kojim bi se
mjerama i postupcima zaštite od požara pri loženju otvorene vatre na poljoprivrednim
površinama spriječilo nekontrolirano gorenje odnosno požar.
Na svečanosti obilježavanja izvršene su podjele Uvjerenja o izobrazbi kadra koju su
29. 04. ove godine od 20 polaznika pismeni i usmeni ispit uspješno savladali i dobili
uvjerenja za zvanje VATROGASAC 8 članova u trajanju 74 školska sata.
Središnja združena vatrogasna vježba i vježba evakuacije i spašavanja na PRIH,
objekti Beničanci pod nazivom SVIBANJ 2016., izvedena 12. svibnja na punilištu
autocisterni OS Beničanci u suradnji ekipa DVD-a Beničanci, Donji Miholjac i
operatera-prof. vatrogasaca pogona Beničanci.
Cilj vježbe bio je provjera sustava ZOP-a te potvrñivanje i razvijanje organiziranosti,
opremljenosti i osposobljenosti svih sudionika u vježbi kao i stvaran uvid u suradnju
kao i nastup jedinica u simulaciji gašenja požara nafte i plina na objektima INANAFTAPLIN te poznavanje postupaka za provoñenje interventnih mjera u slučaju
izvanrednog dogañanja.
Druga združena vatrogasna vježba održana je 19. lipnja na objektima tvrtke Tersa Črnkovci u
Črnkovcima uz sudjelovanje ekipa DVD-a D. Miholjac i Črnkovci u simulaciji gašenja požara
kotlovnice s pomoću srednje teške i teške pjene.
Ova vježba imala je za cilj uvježbavanje navedenih ekipa u mogućem stvarnom nastanku
ovakve vrste nesreće te koordinaciju uz primjenu svih važećih propisa.
Nažalost zbog teških financijskih uvjeta nije bilo mogućnosti provesti Područno
vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži i djece te članova i članica DVD-a
zajednice koje je ove godine domaćinstvo prema kalendaru održavanja natjecanja
trebao imati DVD Podr. Moslavina.
Za vrijeme ljetnih mjeseci imamo nekoliko požarnih intervencija kako na
poljoprivrednim površinama tako i na poljoprivrednoj mehanizaciji, usjevima ili
objektima koje su se dogodile u spomenuto vrijeme.
Izdvajamo požar od 20. 05. koji se dogodio na gospodarskim zgradama i strojevima
tvrtke Krnjak d. o. o., Gorica 34., D. Miholjac kad je u požaru nastalom na radnom
stroju vatrom zahvaćen dio hale u ograñenom prostoru požarom zahvaćena veća
količina bala slame i sijena te pljevice za nastor i hranjenje životinja. Isti je brzom i
sinkroniziranom akcijom sa zaposlenicima tvrtke i uporabom radnih strojeva ubrzo
ugašen te tako spriječena daljnja šteta na ostalim strojevima i objektima.
26. 05. gorjela je trska i suho raslinje ispod mosta na državnoj granici uz rijeku
Dravu.
03. 06. djelovali smo na saniranju nesreće kod razlijevanja cca 1300 lit. lako
zapaljivog 93,6 % etilnog alkohola u podrumske prostorije u procesu proizvodnje
tvrtke Nizina d. o. o. Višnjevac na adresi Majur 18. D. Miholjac. Pristupamo
nabacivanju srednje teške pjene i na taj način sprječavamo hlapljivost opasnih para
kao i opasnost od stvaranja eksplozivnih smjesa. Ujedno se vrši provjetravanje a o
istom dogañanju izvješćujemo nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.
03. 07. ugasili smo požar niskog raslinja i divljeg deponija smeća na adresi Gajeva
15a D. Miholjac. Opožarena površina je cca 2 Ha.
6. 6. zbog naglih i jakih padalina bilo je nekoliko intervencija na ispumpavanju
podrumskih prostorija stambenih i gospodarskih objekata na cijelom području.
Bilježimo i dvije teže prometne nesreće: 28. 06. u naselju Sv. ðurañ u sudaru dva
osobna automobila došlo je do povrede četiri osobe koje su medicinski zbrinute te
10.11. na državnoj cesti D 53 izmeñu naselja Mih. Poreč i Magadenovac kada je
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zbog nalijetanja osobnog automobila u poljoprivredni traktor koji je prevozio drva za
ogrijev došlo do teškog povreñivanja jedne osobe i smrtnog ishoda druge osobe
putnika u osobnom automobilu.
U izvještajnom razdoblju brojimo 32 tehničke i 8 požarnih intervencija.
DVD i Vatrogasna zajednica uključeni su u gotovo sva zbivanja društvenog života u
Gradu. Pomogli su bez naknade aktivnosti vezane za sudjelovanje u prijevozu vode
za: fišijade, čobanijade, grahijade, sarmijade i ostale manifestacije naših udruga.
Takoñer je za spomenuti dežurstvu i osiguranje vatrogasaca na prometnicama u
gradu D. Miholjcu dan 19. 4. 2016. u vremenu od 11:00 do 12:00 sati povodom
održavanja biciklističke utrke Tour of Croatia.
Nazočili su na obilježavanju visokih obljetnica humanitarnog i dobrovoljnog rada
naših bliskih društava
Izvršili su i nekoliko pokaznih vježbi s motornim čamcem za spašavanje i rad na vodi
kao i vježbi s operativnim članovima u pripremama za natjecanje, rad sa hidrauličkim
alatom na razvaljivanju osobnih vozila u stvarnom vremenu te sa svim ostalim
agregatima, generatorima pumpama i drugim alatima. Sastajanje i vježbe
organizirani su tijekom cijelog ljeta dva do tri puta u mjesecu ovisno o mogućnostima
dolaska članova.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Miholjac sa profesionalnom jezgrom danas
broji četiri zaposlenika. Smanjenjem financijskih sredstava iz proračuna grada za
2016. godinu za 150.000 kuna dovelo je do smanjenja broja zaposlenih te je tako
jedan zaposlenik otpušten iz ekonomskih razloga sa 05. 03., dva u zaposlenika
otišla su u redovnu mirovinu (09. 03. i 11. 05.), dva su zaposlenika na vlastiti zahtjev
sporazumno prešla u druge tvrtke (18. 06. i 16. 08). U meñuvremenu postojeće
zaposlenog servisera upućujemo na polaganje C kategorije (18. 08. položio) te ubrzo
nakon toga raspisujemo natječaj i 16. 09. upošljavamo jednu osobu za servisera vatr.
aparata. Jedan zaposlenik će nas napustiti nakon isteka otkaznog roka a temeljem
raskida ugovora o radu zbog osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu uslijed
trajnih osobina i sposobnosti (14.12.)
Svim zaposlenicima isplaćene su sve zakonom utvrñene otpremnine, godišnji odmori
i ostale obaveze iz radnog prava kod odlaska te nam slijedi još jedan veći iznos
otpremnine za odlazak do 14. 12. 2016. godine.
Sve ovo rezultiralo je privremenom mjerom ukidanja treće smjene te je tako radno
vrijeme utvrñeno u dvije smjene od 06 do 22 sata radnim danom a subotama i
nedjeljama te državnim praznicima se ne radi dok se svi telefonski pozivi
preusmjeruju na službeni mobilni telefon DVD D. Miholjac.
Na račun Vatrogasne zajednice do danas je za redovan rad od strane grada D.
Miholjca uplaćen iznos od 5.000 kuna na početkom mjeseca studeni.
Isto tako DVD-u D. Miholjac uskraćena je jedna transakcija dvanaestine proračuna u
iznosu 37.500 kuna za mjesec kolovoz.
U 2016. godini za vatrogastvo na području Grada Donjeg Miholjca planirano je
472.000,00 kuna a utrošeno 382.694,72 kuna.
4. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE ZA
NASELJA GRADA I VODITELJI SKLONIŠTA

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 3, 5. i 8. Pravilnika o
ustroju, popuni, opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(„Narodne novine“ broj 111/07.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca, Gradsko
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 58. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2008.
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godine donijelo je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada
Donjeg Miholjca.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca osniva se kao
potpora za provoñenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji operativne snage
zaštite i spašavanja koji se u okviru redovnih djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem, te za provoñenje mjera civilne zaštite.
Temeljem članka 29. st. 1. al. 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj 174/04, 179/07. i 38/09.) i čl. 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09. i 7/09.) gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca donio je 12. siječnja 2010. godine Odluku o imenovanju članova
postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca.
Struktura imenovane postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg
Miholjca je slijedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika
- skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i
.
bolničara.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca broji ukupno
33 člana.
Postrojba civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca organizirana i ustrojena sukladno
važećoj procjeni ugroženosti te suglasnosti PUZS, sa izvršenim rasporedom
pripadnika – vojnih obveznika u istu.
Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite popuna postrojbi civilne zaštite
obveznicima civilne zaštite ukinuta je i ubuduće će se zasnivati (ako je bude) na
popuni dobrovoljcima (volonterima). Do tada postrojbu civilne zaštite Grada čine
prethodno rasporeñeni obveznici civilne zaštite. Budućom Procjenom rizika Grada
utvrditi će se potreba osnivanja postrojbe civilne zaštite opće namjene (najniže razine
spremnosti) ili specijalističke namjene (za obavljanje specijalističkih zadaća po
pojedinim mjerama civilne zaštite), i način popune iste. Nakon toga podnijeti će se
prijedlog PUZS i Uredu za obranu radi ukidanja dosadašnje postrojbe i rasporeda
imenovanih.
Radi koordinacije provoñenja mjera civilne zaštite u naseljima Grada Odlukom o
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Donjeg
Miholjca, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 14. studenog
2016. godine imenovano je sedam Povjerenika i njihovih zamjenika za Grad
Donji Miholjac. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici odreñeni su iz redova
predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća mjesnih odbora na području Grada
Donjeg Miholjca.
Člankom 3. navedene Odluke utvrñene su zadaće povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite, a pomoć će im pružati i ostali članovi Mjesnih odbora na
području Grada Donjeg Miholjca.
Gradsko društvo Crvenog križa Grada Donjeg Miholjca
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac čine aktivni članovi, aktivni – mladi
članovi, potporni (pomažući) članovi, počasni članovi te dobrovoljni darivatelji krvi.
U 2016. godini na području Grada Donjeg Miholjca provodile su se slijedeće
aktivnosti:
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1. Prva pomoć
U 2016. godini održani su tečajevi prve pomoći kako slijedi:
- Prva pomoć za vozače, 17 tečajeva sa 202 polaznika
- Prva pomoć za mladež, 2 tečaj sa 45 polaznika
- Prva pomoć zaštite na radu, 2 tečaja sa 12 polaznika
Pokaznim vježbama u tjednu HCK-a, te po školama upoznaje se grañane sa
problematikom I dobiva na zainteresiranosti novih volontera u mladima i grañanima
za aktivnost društva.
2. Dobrovoljno davanje krvi
U 2016. godini planirano je davanje krvi od 470 dobrovoljnih davatelja krvi. Pristupilo
je 406 osobe.
3. Zdravstveni odgoj
U 2016. godini održano su 2 predavanja na temu prevencije ovisnosti uz nazočnost
22 slušača.
Isto tako održano je 1 predavanje na temu AIDS uz nazočnost 12 slušača,
animiranje za DDK 6 predavanje sa 79 slušača, te ostali tečajevi za prvu pomoć,
osobnu higijenu i ekologiju, 2 predavanja za korisnike dnevnog boravka i mladež
GDCK uz nazočnost 40 slušača.
4. Humanitarna intervencija i socijalni rad
U 2016. godini pristigle su donacije kako slijedi:
- Paketi hrane 28 paketa (jabuke 1400 kg)
- Odjeća 205 kg
- Invalidska kolica 2 kom
- Obuća 30 kom
- Hrana za djecu 259 paketa
- Topli obroci 593 obroka
5. Služba traženja
Služba traženja u 2016. godini manifestira se u sljedećim aktivnostima:
- Broj novih pokrenutih predmeta, nema
- Broj zaključenih predmeta, nema
- Broj predmeta u postupku - 6
- Broj obitelji pozvanih na identifikaciju posmrtnih ostataka, nema
- Broj obiteljskih poruka, nema
- Posjet stranaka u Društvu – 8
6. Upoznavanje s opasnošću od mina
Podjela promidžbenog materijala cijele godine, objava u radio postaji, POSEBNA
RADIONICA U TRAVNJU MJESECU u suradnji sa TZ Donji Miholjac i Policijskom
postajom Donji Miholjac.

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 635

7. Rad s mladima
U GDCK Donji Miholjac postoji Klub mladih koji broji 30 članova. GDCK Donji
Miholjac provodi program Crvenog križa u 4 Osnovne škole i 1 Srednjoj školi.
Aktivnosti promocije rada pokreta Crvenog križa u Osnovnim školama: proljeće-jesen
šk.g.
Edukacija novih članova mladeži (učenici osnovnih škola) – po osnovnim školama.
Edukacija učenika srednjih škola – za dobrovoljno daralaštvo krvi I za pomoć starijim
osobama.
Ispračaj maturanata Srednje škole Donji Miholjac, podjela sendviča i napitaka
(svibanj 2016.)
8. Organiziranje dnevne aktivnosti starijim osobama
Program dnevni boravak za starijim osobama djeluje na području Grada D. Miholjca
od 2007.g., te je 2008.g. proširen na općine: Viljevo, Marijanci, P. Moslavina i
Magadenovac. U Program je uključeno 55 tak starijih osoba.
Program dn.aktivnosti je financiran od Ministarstva socijalne politike mladih RH sa
ukupnim iznosom 50.000,00 kuna za cijelu godinu..Zaposlena jedna osoba do kraja
godine kao voditelj projekta.
9. Program pomoći u kući za starije osobe
Provodi se od 2007.g.za grad D.Miholjac te od 2008.g za susjedne općine.
Ugovoren do kraja 2016.g. putem Ministarstva socijalne politike i mladih i na osnovu
Rješenja za korisnike izdane od Centra socijalne skrbi i Ugovora sklopljenim sa
GDCK-a Donji Miholjac za ukupno izmeñu 61 – 66 korisnika po Rješenju i 5-7
korisnika po Ugovoru.
U programu je zaposleno 8 djelatnika.
10 . Školski obrok
od 01.09.2015 – 30.06.2016.g. putem Ministarstva socijalne politike i mladih za 4
os.škole za približno mjeečno 126 učenika socijalno ugroženog statusa ili cca 2646
obroka mjesečno što iznosi 10.500,00 kn mjesečno.
11. Pripreme i opremanje za djelovanje u elementarnim nepogodama i
katastrofama
Gradsko društvo ima člana u gradskom stožeru zaštite i spašavanja.
Usvojen Plan aktivnosti protupožarne zaštite prije ljetne sezone.
Početkom godine naši profesionalni djelatnici i volonteri bili su angažirani na
radovima u izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu.
Migrantska kriza
 Na aktivnostima pomoći u prihvatu izbjeglica i migranata te koordinaciji rada
interventnih timova na terenu (B. Manastir, Osijek, Opatovac, S. Brod)
sudjelovalo je 5 profesionalaca i 18 volontera
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 Prisutnost na terenu 29 dana tijekom 2016.g. s ostvarenih preko 1300 sati
angažmana
Nacionalni Interventni tim HCK
 Osnovan u svibnju 2016.g. radi djelotvornijeg odgovora na krizne situacije
 Osječko-baranjska županija ima 6 članova u Nacionalnom timu, od kojih 1 iz
GDCK Donji Miholjac.
Gradsko društvo Uključeno je u aktivnosti pripreme i realizaciji na području lokalne
zajednice - oprema u suradnji za Županijskim stožerom Crvenog križa (kreveti,nosila
torbice i san.matrijal prve pomoći) i druga potrebna oprema.
12. Informativno-promidžbena djelatnost
Medij
Broj vijesti

Radio
52

Televizija

Novine
8

Napomene i specifičnosti:
Objava rada i aktivnosti društva preko Glasa Slavonije ,te odlična suradnja sa Radio
postajom D.Miholjac
13. Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba
Od 01.04.-30.11. 2016. godine 2 žene dugotrajno nezaposlene osobe evidentirane
na HZZ od jedne do tri godine zaposlene su
u pomaganju starijim samačkim
bolesnim osobama u trajanju od 6 mjeseci .Program financira RH preko fondova
EU u iznosu minimalne OD u RH.
14. Služba spašavanja života na vodi
Odobren projekt za 2016.g. u iznosu od 17.350,00 kn
Aktivnosti vezane uz program: kupalište Nove Drave I Stare Drave 06-09 mjesec
2016.g.preventivno djelovanje.
Sportski sadržaji neplivača ,mladih i odrasli ,Bizovačke toplice
ureñenje i
čišćenje okoliša,kamp mladih D.Miholjac,ðola –Darda,Kopački rit Kopačevo.
15. Broj uposlenika - 2016. g.
15. studenog ukupno u Društvu zaposleno 17 djelatnika/ca.
U 2016. godini za Gradsko društvo crvenog križa Donji Miholjac planirano je
120.000,00 kuna, a ostvareno 85.826,32 kuna.
UDRUGE GRAðANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Od udruga grañana, od mogućeg značaja za zaštitu i spašavanje na području grada
Donjeg Miholjca, djeluju ribolovne i lovačke udruge u naseljima na području Grada
Donjeg Miholjca, športske udruge, Kinološka udruga, Radio-amatersko društvo, Klub
uzgajivača malih životinja – golubova.
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U 2016. godini za udruge grañana zaštite i spašavanja iz proračuna Grada Donjeg
Miholjca planirano je 169.900,00 kuna, a ostvareno 149.023,86 kuna.
OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNIH DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Donjeg Miholjca.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito
one u vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost i to u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite.

Pored vatrogastva i Crvenog križa to su slijedeće službe i pravne osobe:
1. KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac,
2. Doroslov d.o.o. Donji Miholjac
3. Dom zdravlja Donji Miholjac,
4. Hitna služba i Zavod za javno zdravstvo Donji Miholjac,
5. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac,
6. Policijska postaja Donji Miholjac,
7. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac,
8. Hrvatske šume,
9. Hrvatske ceste,
10. Županijska uprava za ceste,
11. HEP Distribucija
12. Hrvatske vode,
13. Županijski centar 112,
14. Hrvatske pošte,
15. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga
KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac koji je u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca ima u svom
vlasništvu značajna materijalno-tehnička sredstva, grañevinsku i drugu mehanizaciju
te opremu i kao takav predstavlja veoma značajan subjekt spašavanja posebno u
oblasti vodoopskrbe, a Doroslov d.o.o. u zbrinjavanju otpada.
U 2016. godini u proračunu Grada donjeg Miholjca za KG „Park“ D. Miholjac
osigurano je i planirano je održavanje javnih površina 1.400.000,00 kuna, a
ostvareno je 1.075.927,52 kuna, te za vodovodnu mrežu u prigradskim naseljima
planirano 550.000,00 kuna, a ostvareno 427.400,92 kuna, za pročistač otpadnih
voda 0,00 kuna, te sanaciju deponije otpada Doroslov d.o.o. Donji Miholjac 0,00
kuna.
Za ostale službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovnih djelatnosti, u 2016. godini u proračunu grada Donjeg Miholjca planirano je
995.000,00 kuna, a ostvareno 501.781,30 kuna .
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FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZA 2016.
GODINU
RB

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

1.
2.

CIVILNA ZAŠTITA GRADA (vježbe, obuka,
opremanje, planovi i sl.)
VATROGASTVO

3.

CRVENI KRIŽ

4.

UDRUGE GRAðANA

OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNIH DJELATNOSTI
UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Planirano za 2016.
godinu

Utrošeno u 2016.
godini

0,00

0,00

472.000,00

382.694,72

120.000,00

85.826,32

169.900,00

149.023,86

2.945.000,00

2.005.207,82

3.706.900,00

2.622.752,72

5.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r.
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195.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/13
URBROJ: 2115/01-01-16-1
Donji Miholjac, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne
novine“ broj 82/15), i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 27. sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2017. GODINU
/s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje/
Uvod
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca, a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i procijenjenim posljedicama većih nesreća i
katastrofa, utvrñenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca odnosi se na
sljedeće:
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožeri civilne zaštite osnivaju se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i
razini lokalne samouprave – području Grada Donjeg Miholjca.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provoñenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
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Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje
odluke o prestanku provoñenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave
i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera,
a kada se proglasi velika nesreća rukovoñenje preuzima izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave.
Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 1. ovoga
članka, po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to:
predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću,
djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda
Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova.
Jedinica lokalne samouprave Grada Donjeg Miholjca obavlja administrativne i
tehničke poslove te osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite.
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna
uprava prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi
čelnik Državne uprave, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca donijelo je Odluku o imenovanju Stožera
civilne zaštite 20. prosinca 2011. godine (tada Stožer Zaštite i spašavanja) Grada.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano
ažurirati. U 2016. godini donijeta je nova Odluka Grada Donjeg Miholjca o osnivanju i
imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i
odredbama Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 i
47/16), KLASA: 810-06/16-01/1, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 27. listopada 2016.
godine.
Stožer sada ima devet članova, a nakon pribavljenih suglasnosti od operativnih
snaga za njihove predstavnike u Stožeru.
Ključne aktivnosti u 2017. godini:
- obzirom na ukidanje dosadašnjeg Zapovjedništva civilne zaštite (imali samo
Gradovi), potrebno je sadržaje neposrednog voñenja postrojbe civilne zaštite Grada
uključiti u aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada,
- nastaviti sa skupnim osposobljavanjem pripadnika Stožera civilne zaštite Grada po
Planu DUZS (PUZS Županije) i vlastitom Planu, organizirano proučiti odredbe novog
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15),
- u narednom periodu definirati koordinatore na lokaciji za pojedino očekivane i
izvanredne dogañaje (ID),
- Procjenu ugroženosti Grada od velikih nesreća i katastrofa te Plan zaštite i
spašavanja (sa Planom civilne zaštite kao sastavnim dijelom) individualno i timski
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proučiti, raspraviti i definirati svoje zadaće i postupanja. Po donošenju podzakonskog
propisa učestvovati u izradi nove Procjene rizika Grada.
-ažurirati postojeće dokumente Grada do donošenja novih,
-sukladno novom Pravilniku o voñenju evidencija pripadnika operativnih snaga civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 75/16), dovršiti sa izradama Evidencija 1-8.
Za rad, obuku, vježbe, opremanje Stožera civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite i
povjerenika i njihovih zamjenika civilne zaštite Grada te izradu planskih dokumenata
u proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2017. godinu planira se 40.000,00 kuna.

2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA GRADA
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage
vatrogastva odreñene posebnim propisima kojima se ureñuje područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u
skladu s odredbama posebnih propisa kojima se ureñuje područje vatrogastva,
Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), planovima djelovanja civilne zaštite
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja
civilne zaštite.
Grad ima izrañenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su
razrañeni resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Grada.
Vatrogasna zajednica Donji Miholjac nastaje udruživanjem vatrogasnih subjekata na
području grada D. Miholjca: 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava (D. Miholjac,
Rakitovica, Mih. Poreč, Radikovci, Golinci, Sv. ðurañ, Podr. Podgajci); 2 dobrovoljna
vatrogasna društva iz općine Podravska Moslavina (Podr. Moslavina i Krčenik) te
jedno dobrovoljno vatrogasno društvo iz općine Marijanci te tako udruženi čine
ukupno 10 vatrogasnih društava s područja grada i dvije općine pa zajedno čine
područnu vatrogasnu zajednicu.
Osnovni ciljevi
Vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji su
usmjereni na ostvarivanje osnovnih ciljeva :
1. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
2. Razvoj i unapreñenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
3. Provoñenje preventivnih mjera, briga o pomlañivanju članstva i promicanje
društvenog statusa vatrogastva
Vizija Vatrogasne zajednice je unapreñenje protupožarne zaštite na cijelom području
kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša misija je priprema i
unaprjeñenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne
djelatnosti. Ove aktivnosti se provode u što tješnjoj suradnji s dobrovoljnim
vatrogasnim društvima s područja, jer su temeljem Ustava Republike Hrvatske za
provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne samouprave.
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Aktivnosti i razvojni projekti u 2017. godini
Radi realizacije postavljenih ciljeva Vatrogasna zajednica D. Miholjac će putem svojih
članica i radnih tijela poduzimati slijedeće aktivnosti:

Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti
Aktivnosti : Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

Vatrogasna zajednica provodi programe osposobljavanja i usavršavanja
vatrogasnih kadrova prema potrebi. Tijekom 2017. godine planira se provesti
program osposobljavanja za zvanje vatrogasni dočasnik i dočasnik I klase s cca 20
polaznika te upućivanje odreñenog broja prijavljenih polaznika na izobrazbu za
specijalnosti u vatrogastvu kao što su strojar, rad sa izolacijskim aparatima, radovi na
vodi, tehničke intervencije, akcidenti i sl., ukupno cca 20 polaznika a koji programi će
se provoditi u organizaciji Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.
Stručni skupovi, seminari i savjetovanja

Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i
vatrogasna natjecanja, kao i sudjelovanje i pohañanje nacionalnih i meñunarodnih
strukovnih skupova i sajmova. U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice svake
godine održavaju se dva seminara za vatrogasce na kojima se vatrogasna operativa
upoznaje s novim tehničkim rješenjima u vatrogastvu te s primjenom novih zakonskih
propisa a na koja se naši članovi odazivaju i samim tim produžuju Uvjerenje o
stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima za voñenje
akcija gašenja požara. Takoñer u organizaciji VZŽ planira se tijekom 2017. godine
održati stručni skup s aktualnim temama iz područja vatrogastva.
Vatrogasna natjecanja
Vatrogasna zajednica organizira i sudačku kontrolu natjecanja koja se
održavaju na području naše zajednice utvrñenih temeljem kalendara natjecanja a
sudjelovanje se očituje u plaćanju kotizacije natjecateljskim ekipama koje su uredno
prijavile svoj nastup domaćinu natjecanja. Godišnje održimo jedno skupno natjecanje
sa cca 10-tak vatrogasnih ekipa (muška i ženska kategorija) te u kategorijama djece
starosti od 6 do 12 godina kao i mladeži u starosti od 12 do 16 godina.
U 2017. godini takoñer se planira održati područno vatrogasno natjecanje na našoj
zajednici a koje će biti izlučno za održavanje županijskog natjecanja vatrogasaca i
natjecanje vatrogasne mladeži. Županijsko natjecanje vatrogasne mladeži izlučno je
za Državno natjecanje vatrogasne mladeži koje se organizira 2018. godine.
Razvoj i unaprjeñenje rada dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi
Opremanje vatrogasnih postrojbi
U 2017. godini planiramo nastaviti s opremanjem sredstvima veze odnosno
nastaviti s realizacijom započetog projekta Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije s postupnim uvoñenjem digitalne komunikacije koju su tijekom 2015. i 2016.
godine uspostavili za cijelo područje županije u sustav s 6 repetitora a gdje su

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 643

opremljene gradske vatrogasne postrojbe osnovnom potrebnom opremom za
komunikacije. Nastavili bismo sukladno financijskim sredstvima nabavku digitalnih
ručnih i kolskih radio postaja. Ta vrijednost opreme doseže vrlo velike vrijednosti
obzirom je nabavna cijena tih ureñaja vrlo visoka stoga bismo planirali cca 35.000 kn
u 2017. godini. Bitno je naglasiti kako bi se što skorijim završetkom projekta
zaokružio prijelaz cjelokupnog sustava na digitalnu komunikaciju uz zadržavanje
postojećih analognih rješenja. Novi digitalni sustav pruža puno širi krug aplikacija za
rješenja kao što su dispečerski sustavi, snimanje razgovora, praćenje voznog parka,
prijenos kratkih poruka, daljinsko upravljanje ureñajem itd. Takoñer novi sustav pruža
mogućnost integracije sa postojećim sustavom 112 DUZS, „TETRA“ sustavom MUP
te HMP-a uz korištenje dodatnih sučelja koja se mogu implementirati na novi sustav
sukladno potrebama povezivanja.
Pored toga nabavljali bi smo kronično nedostatnu oprema za osobnu zaštitu:
vatrogasna odijela, kacige i dišne aparati a planiramo opremanje i ostalom
vatrogasnom opremom. Ukupni iznos koji bi se trebao planirati i izdvojiti za nabavku
ove vrste opreme bio bi 30.000 kn a izvor financiranja su prihodi od Grada D.
Miholjca, općine Podr. Moslavina i prihodi od osiguravajućih društava.
Financijska pomoć za nabavku vatrogasne opreme
Manji dio sredstava pokušali bismo namaći iz donacija za nabavu tehnike,
opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije iz sredstva premije
osiguranja temeljem Mjerila raspodjele sredstava iz premije osiguranja od požara
koje planiramo usmjeriti za te namjene u 2017. godini i to u središnja vatrogasna
društva s ciljem poboljšanja njihove tehničke opremljenosti. Ova sredstva se uplaćuju
od društava za osiguranje u postotnom iznosu od ukupno naplaćene premije
osiguranja od požara te se raspodjeljuju na prijedlog nadležnog tijela VZŽ.
Ova namjenska sredstva dodjeljuju se za nabavku vatrogasne opreme prema
zahtjevu a ukupan iznos za ovu namjenu za našu zajednicu je cca 3.000 kn i to iz
sredstava ostvarenih od društava za osiguranje.
Projekt informatizacije „Vatronet“
Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih
organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet aplikacija
Hrvatske vatrogasne zajednice „Vatronet“ koja se razvija u skladu sa strategijom
informatizacije vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te se kontinuirano
nadograñuje. Operateri-korisnici informatičkog sustava trebaju stalnu edukaciju pa
se u 2017. godini planira više lokalnih edukacija. Svi postojeći moduli integriraju se u
jedinstvenom sustavu "upravljanje vatrogasnim intervencijama“, koji integrira i
unificira djelovanje svih vatrogasnih operativnih centara (VOC-eva) u Republici
Hrvatskoj, izmeñu ostalog omogućavanjem istovremenog korištenja analognog i
digitalnog sustava veza i jedinstvenog sustava dojave i uzbunjivanja. Ovaj projekt
financiran je u potpunosti od strane Hrvatske vatrogasne zajednice pa su ostali samo
troškovi organizacije seminara i usluge za pilot projekt SMS uzbunjivanja koje snose
nadležne zajednice i društva.
Provoñenje preventivnih mjera, briga o pomlañivanju članstva i promicanje
društvenog statusa vatrogastva
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VZ D. Miholjac djeluje od 1993. godine kao krovna organizacija vatrogastva na
području miholjštine, Zadaće VZ su pružanje pomoći cjelokupnom vatrogasnom
sustavu za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvoj vatrogasnog sustava
sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje
stupnja zaštite od požara na cijelom području Osječko-baranjske županije te
preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih
nesreća.
VZ u okviru svojih mogućnosti poduzima i koordinira organizacijske,
operativne i preventivne mjere i aktivnosti. U njih se ubrajaju školovanje,
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke
opremljenosti, sudjelovanje u normativnom reguliranju vatrogasne djelatnosti,
izdavanje stručne literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom
mladeži i skrb o vatrogasnoj baštini. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji sa
svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području općine i grada. U tijelima VZ
zastupljeni su svi predstavnici DVD-a s našeg područja. Sve aktivnosti planiraju se
na sjednicama radnih tijela Predsjedništva i Zapovjedništva VZ-a. Zapovjedništvo
donosi prijedlog plana za osposobljavanje za tekuću godinu takoñer se dogovara
mogućnost provedbe vatrogasnog natjecanja.
Voditelji mladeži dogovaraju izradu programa rada s mladima te pripremu programa
osposobljavanja za mladež i voditelje mladeži koje koordiniraju s drugim aktivnostima
u radu s mladima. Na temelju tih prijedloga i uvažavanju ostalih tijela koja se po
potrebi sastaju radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo VZ
(kojega čine svi zapovjednici vatrogasnih društava) provodi operativne zadatke a
Predsjedništvo VZ koordinira i donosi odluke o nabavci opreme i sredstava, prati i
usklañuje operativne programe i financijski plan. Predsjedništvo nadalje pruža
potrebnu pomoć članicama u provedbi zakonskih propisa i unaprjeñenju statusa
članova vatrogasnih društava.
Usklañivanje s zakonskim odredbama
U ostvarivanju zakonskih obveza i minimalnih propisanih standarda u
vatrogasnoj djelatnosti, VZ ostvaruje dodatna sredstva iz proračuna Osječkobaranjske županije. Tako Osječko-baranjska županija financijski pomaže dva vrlo
važna projekta usmjerena na unaprjeñenje statusa operativnih članova dobrovoljnih
vatrogasnih društava. Osječko-baranjska županija od 2009. godine financira
osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca na način da se svake godine s Vatrogasnom
zajednicom potpisuje ugovor o financiranju ove vrste osiguranja. Ovom policom
osiguranja obuhvaćeni su operativni vatrogasci u dobrovoljnim vatrogasnim
postrojbama na području Osječko-baranjske županije (2220 osoba) a uključuje
kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata. Iz istog se izvora
planirana su sredstva za liječničke preglede dobrovoljnih vatrogasaca.
Zajedničke aktivnosti s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom
Zajedno sa krovnom organizacijom promičemo razmjenu iskustava i znanja i
mišljenja te organiziramo sudjelovanje na nacionalnim i meñunarodnim vatrogasnim
savjetovanjima i natjecanjima. Kroz ovakav rad dogovaramo i izobrazbu vatrogasnih
kadrova za zvanja od vatrogasca do dočasnika I klase koju sufinancira HVZ čime se
ujedno regulira organiziranost, način djelovanja i ustroj vatrogasnih organizacija i
unapreñuju se strukovna znanja.
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Organizacija preventivne i informativno-promidžbene djelatnosti
Najbolji učinci u smanjivanju posljedica požara postižu se kvalitetnom
preventivnom zaštitom. S tim u vezi potičemo aktivnosti naših dobrovoljnih
vatrogasnih društava a samim tim i oni svoje vatrogasce u nadzoru kućanstava i
javnih objekata oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti
od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od požara (svibanj) Vatrogasna
zajednica vrši podjelu promidžbene brošure i letke koje distribuira kućanstvima, u
vrtiće i škole putem vatrogasnih organizacija/društava na svom području.
Rad s mladima
Kontinuiranim radom s mladeži pomlañuju se dobrovoljna vatrogasna
društva i djeluje na edukaciji mladeži i djece a kroz razne operativne, stručne i
odgojne sadržaje stječu znanja i vještine u radu u dobrovoljnim vatrogasnim
društvima, koje kasnije koriste unutar, ali i izvan vatrogasne organizacije.
Za vatrogastvo na području Grada Donjeg Miholjca u 2017. godini u proračunu
Grada Donjeg Miholjca planira se 550.000,00 kuna.

3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE GRADA
Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 3, 5. i 8. Pravilnika o
ustroju, popuni, opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(„Narodne novine“ broj 111/07.) i članka 29. Statuta Grada Donjeg Miholjca, Gradsko
poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 58. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2008.
godine donijelo je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada
Donjeg Miholjca.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca osniva se kao
potpora za provoñenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji operativne snage
zaštite i spašavanja koji se u okviru redovnih djelatnosti bave zaštitom i
spašavanjem, te za provoñenje mjera civilne zaštite.
Temeljem članka 29. st. 1. al. 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ broj 174/04, 179/07. i 38/09.) i čl. 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09. i 7/09.) gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca donio je 12. siječnja 2010. godine Odluku o imenovanju članova
postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca.
Struktura imenovane postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg
Miholjca je slijedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika
- skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i
.
bolničara.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Donjeg Miholjca broji ukupno
33 člana.
Postrojba civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca organizirana i ustrojena sukladno
važećoj procjeni ugroženosti te suglasnosti PUZS, sa izvršenim rasporedom
pripadnika – vojnih obveznika u istu.
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Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite popuna postrojbi civilne zaštite
obveznicima civilne zaštite ukinuta je i ubuduće će se zasnivati (ako je bude) na
popuni dobrovoljcima (volonterima). Do tada postrojbu civilne zaštite Grada čine
prethodno rasporeñeni obveznici civilne zaštite. Budućom Procjenom rizika Grada
utvrditi će se potreba osnivanja postrojbe civilne zaštite opće namjene (najniže razine
spremnosti) ili specijalističke namjene (za obavljanje specijalističkih zadaća po
pojedinim mjerama civilne zaštite), i način popune iste. Nakon toga podnijeti će se
prijedlog PUZS i Uredu za obranu radi ukidanja dosadašnje postrojbe i rasporeda
imenovanih.
Radi koordinacije provoñenja mjera civilne zaštite u naseljima Grada Odlukom o
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Donjeg
Miholjca, KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 14. studenog
2016. godine imenovano je sedam Povjerenika i njihovih zamjenika za Grad
Donji Miholjac. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici odreñeni su iz redova
predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća mjesnih odbora na području Grada
Donjeg Miholjca.
Člankom 3. navedene Odluke utvrñene su zadaće povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite, a pomoć će im pružati i ostali članovi Mjesnih odbora na
području Grada Donjeg Miholjca. U 2017. godini planira se obuka povjerenika i
zamjenika povjerenika Grada, a po mogućnosti i njihovo opremanje.

4. KOORDINATORI NA LOKACIJI
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklañuje djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog dogañaja, odreñuje
načelnik stožera civilne zaštite Grada iz redova operativnih snaga sustava civilne
zaštite.
Ovo je nova odrednica Zakona o sustavu civilne zaštite i Stožer civilne zaštite Grada
će iste odrediti po razgovoru s kandidatima a sukladno očekivanim izvanrednim
dogañanjima u području Grada.

5. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE
SLUŽBE SPAŠAVANJA
Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna
osoba sukladno posebnim propisima kojima se ureñuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se
ureñuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na
temelju posebnog propisa kojim se ureñuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog
križa, odredbama Zakona o sustavu CZ i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
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Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike Hrvatske
kao neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se ureñuje
područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u
sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se ureñuje područje
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite,
planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac u 2016. godini provodit će zadaće i
aktivnosti u interesu stanovništva, kako u miru tako i u slučaju nastanka elementarnih
nepogoda ili u slučaju ratnih sukoba putem sljedećih aktivnosti:

I.

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI
vrijeme provedbe

1. Omasovljenje članstva,sakupljanje članarine i poboljšavanje
rada aktivnosti članstva ............................................................. cijele godine
2. Održavanje mjesnih i općinskih skupština Crvenog križa ..... VI. – X. mjesec
3. Održavanje redovne skupštine Gradskog
društva Crvenog križa D.Miholjac ............................................. II. – XII. mjesec
4. Rad komisija i radnih tijela za provoñenje programa ........... cijele godine
5. Seminari za aktiviste ..................................................................cijele godine
6. Održavanje svečanosti DDK - a
..................................... X. mjesec
7. Održavanje skupština i natjecanja mladeži Crvenog križa ...... IV-IX. mj.
8. Djelovanje zastupnika u radu Crvenog križa
županije osječko-baranjske ......................................................... cijele godine

II.

SOCIJALNE AKTIVNOSTI

1. Prijem i distribucija humanitarne pomoći ................................. cijele godine
2. Pomoć invalidnim,nemoćnim i usamljenim osobama ............ cijele godine
3. Provoñenje socijalnog programa sa socijalno
ugroženim osobama .................................................................... cijele godine
4. Sabirna akcija solidarnosti na djelu............................................. X. – XII. mj.
5. Pomaganje u radu školskih kuhinja ............................................ cijele godine
6. Osposobljavanje za rad u masovnim
i izvanrednim uvjetima ...............................................................XI. i XII. mj.
7.Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba ……………… cijele godine

III.

SLUŽBA TRAŽENJA

1. Osposobljavanje aktivista za rad Službe traženja .................. III. i XII. mj.
2. Voñenje evidencije žrtava rata i pomoć žrtvama ..................... cijele godine
3. Širenje znanja o ženevskim konvencijama .............................. cijele godine
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ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

1. Organiziranje i provoñenje akcija DDK .................................. cijele godine
2. Obuka iz pružanja prve pomoći za vozače i djelatnike.........
cijele godine
3. Obuka grañana iz prve pomoći ................................................ cijele godine
4. Obuka i formiranje ekipa prve pomoći,kućne
njege i higijensko - epidemiološke zaštite ............................. cijele godine
5. Organiziranje zdravstvenih predavanja .................................. V. i IX. mj.
6. Promiñba prevencije AIDS -a ................................................. VI. mjesec
7. Prevencija o ovisnosti ,zloupotrebe droge,
alkohola i duhana ...................................................................... cijele godine
8. Aktivnosti za ljetovanje učenika i mladih,te
škole u prirodi
........................................................
cijele godine
9. Organiziranje akcija za zaštitu prirode i okoliša
(pomladak i mladež Crvenog križa) ......................................... cijele godine
10. Služba spašavanja na vodi i održavanja okoliša…………… V. –IX. mjesec
11. Pomoć lokalnoj zajednici u nepogodama I nesrećama….
I. – XII. mjesec
I. – XII. Mjesec
12. Pomoć u kući starijim osobama ………….
13. Organizirane dnevne aktivnostiza starije osobe ………….
I - XII mjesec
(nastavak ovisi o odluci Resornog Ministarstva RH)
14. Provedba projekata RH i pristupnih fondova EU …………… cijele godine

V.

PROMIDŽBENE I INFORMATIVNE DJELATNOSTI

1. Obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa ............................ V. mjesec
2. Obilježavanje Tjedna borbe protiv tuberkuloze ...................... IX. mjesec
3. Distribucija promidžbenog materijala Crvenog križa ............ cijele godine
4. Izrada plakata ,letaka i dr. materijala ...................................... cijele godine
5. Objavljivanje vijesti, članaka ,slika i emisija o
radu Crvenog križa
.............................................
cijele godine
6. Organiziranje izložbi radova Crvenog križa ............................ V. i XI. mj.
7. Edukacije upoz. s opašnošću od mina
i drugih eksplozivnih naprava ---------------------------------------- cijele godine

HGSS – Područna stanica Osijek, tijekom godine Gradu, a sukladno svojim javnim
ovlastima i Zakonu o sustavu civilne zaštite dostaviti će plan svojih aktivnosti i način
koordinacije.
Za Gradsko društvo crvenog križa Grada Donjeg Miholjca u 2017. godini u proračunu
Grada Donjeg Miholjca planira se 120.000,00 kuna.

6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE GRADA
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe,
osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe
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koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave odreñene kao
operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te
pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave odreñene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite,
posebnih propisa i njihovih općih akata.
Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti odreñene za pravne osobe od
interesa za sustav civilne zaštite i koristiti se u provoñenju mjera civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela
državne uprave.
Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi
procjene rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne
uprave.
Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika,
plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju
nesreće koja uključuje opasne tvari.
U postupku donošenja podzakonskih akata po Zakonu o sustavu civilne zaštite kao i
izvršenja obaveza sudionika u jedinstvenom sustavu civilne zaštite, Grad Donji
Miholjac utvrdio je prijedlog Odluke o odreñivanju pravnih osoba od interesa za
civilnu zaštitu Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 810-03/16-01/2, URBROJ: 2115/0101-16-1. Isti prijedlog Odluke dostavljen je na suglasnost DUZS.
Grad Donji Miholjac treba sa pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje
potpisati Ugovore odnosno regulirati meñusobne odnose i obaveze u sustavu zaštite
i spašavanja, bez obzira da li je Grad vlasnik – suvlasnik u istima ili se radi o pravnim
osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih djelatnosti.
Za pravne osobe i službe u sustavu civilne zaštite Grada u 2017. godini u proračunu
Grada Donjeg Miholjca planira se 3.924.000,00 kuna.

7. UDRUGE GRAðANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE GRADA
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Grada
)kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, tehničke
djelatnosti, lovačke i druge), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite
koji je osposobljen za provoñenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i
specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provoñenje
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu
civilne zaštite i planovima Grada.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite odreñuju
se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja
sustava.
Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno rasporeñivati u više operativnih
snaga sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Grada ili državnog proračuna
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Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite
u velikim nesrećama i katastrofama.
Državna uprava i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
meñusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrñuju zadaće
udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti
sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju
sposobnosti udruga za provoñenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno
provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s
drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
Udruge grañana koje će biti pričuvni dio sustava civilne zaštite Grada definirati će se
novom Odlukom o odreñivanju pravnih osoba i udruga grañana u sustavu civilne
zaštite Grada. Nakon toga na razini Grada održati će se koordinativni sastanak s
istima u cilju sagledavanja njihove uloge, usklañenosti istih sa zakonima, te
potencijalima (resursima) za sudjelovanje u civilnoj zaštiti Grada, po kojim mjerama
civilne zaštite regulirati meñusobni odnosi.
Nakon toga će se donijeti Plan osposobljavanja definiranih snaga udruga grañana i
provesti njihovo osposobljavanje.
Za udruge grañana u sustavu civilne zaštite Grada u 2017. godini u proračunu Grada
Donjeg Miholjca planirano je 808.500,00 kuna.
Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada za trogodišnje
razdoblje
Nositelj korištenja
financijskih sredstava iz
proračuna Grada
Vatrogastvo
Gradsko društvo ,HCK
Udruge grañana sa zadacima u
sustavu civilne zaštite Grada
Civilna zaštita Grada (vježbe,
obuka, opremanje, planovi i sl.)
Pravne osobe od interesa za
civilnu zaštitu Grada
UKUPNO ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE GRADA

Visina planiranih sredstava u naredne 3
godine
2017.g
2018.g
2019.g
550.000,00
552.750,00
555.500,00
120.000,00
120.600,00
121.200,00
808.500,00
812.542,50
816.586,00
40.000,00

40.200,00

40.401,00

3.924.000,00

3.943.620,00

3.963.440,00

5.442.500,00

5.469.712,50

5.497.127,00

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r.
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196.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/14
URBROJ: 2115/01-01-16-1
Donji Miholjac, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne
novine“ broj 82/15), i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09, 7/09, 2/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Donjeg
Miholjca na 27. sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CZ GRADA DONJEG MIHOLJCA
ZA RAZDOBLJE 2016-2019. GODINA
Uvod
Sukladno članku 17., stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15) predstavničko tijelo i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju
i usvajaju svake četiri godine.
Budući je donošenje podzakonskih propisa za provedbu Zakona o sustavu civilne
zaštite predviñeno do kraja tekuće godine, kada će u potpunosti nastupiti period za
usavršavanje po istom, sada nije moguće donijeti cjeloviti plan razvoja za četiri
godine.
Vjerojatno će se smjernice donositi i nakon provedenih izbora za jedinice lokalne
samouprave kada bi se mandat izabranih i razdoblje donošenja smjernica poistovjetili
(lokalni izbori svibanj 2017. godine).
Osnovne zadaće Grada Donjeg Miholjca u sustavu civilne zaštite su:
2016. godina
- Ažurirati postojeće dokumente civilne zaštite koji i dalje važe: Procjenu Ugroženosti
Grada Donjeg Miholjca i Plan zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, dok se u
2017.godine ne izrade i usvoje novi dokumenti: Procjena rizika i Plan djelovanja
civilne zaštite,
- Izraditi novu Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca,
sukladno novim propisima i po dobivanju predstavnika od operativnih snaga civilne

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 652

zaštite; početi s radom novog Stožera civilne zaštite (Odluka donesena, KLASA: 81006/16-01/1, URBROJ: 2115/01-03-16-1 od 27. listopada 2016. godine),
- Izraditi novu Odluku o imenovanju pravnih osoba i udruga u sustavu civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca, na koju prethodno dobiti suglasnost od PUZS. Obuhvatiti
samo pravne osobe i udruge koje baziraju na području Grada Donjeg Miholjca
(prijedlog Odluke donesen, KLASA: 810-03/16-01/2, URBROJ: 2115/01-01-16-1, ista
dostavljena Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek radi davanja
suglasnosti, KLASA: 810-01/16-01/9, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 02. studenog
2016. godine),
- Proučavati nove podzakonske propise koji se donose po novom Zakonu o sustavu
civilne zaštite i sukcesivno početi s njihovom primjenom,
- Informirati sve operativne snage i ključne cjeline o obavezama iz novog Zakona,
njihovim zadaćama, i sl.; Započeti sa izradom Evidencija 1-8 u Gradu Donjem
Miholjcu sukladno Pravilniku o voñenju evidencija pripadnika operativnih snaga
sustava civilne zaštite (NN 75/16) i izvijestiti Županiju o istom (postupak u tijeku),
- Od svih pravnih osoba na području Grada Donjeg Miholjca, a koje imaju opasne
tvari sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN
44/14) zatražiti da izrade i dostave svoju Procjenu ugroženosti i Operativni plan
civilne zaštite,
- Unutar Grada Donjeg Miholjca izraditi novu Odluku o imenovanju povjerenika civilne
zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Donjeg Miholjca (Odluka donesena,
KLASA: 810-01/16-01/10, URBROJ: 2115/01-03-16-01 od 14. studenog 2016.
godine).
2017. godina
- Sukladno pozitivnim zakonskim propisima izraditi i donijeti novu procjenu rizika za
Grada Donji Miholjac a sukladno smjernicama za izradu od Osječko-baranjske
županije, za isto dobiti suglasnost PUZS Osječko-baranjske županije te potom izraditi
Plan djelovanja civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca,
- Ustrojiti i opremiti, osposobiti novu postrojbu civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca,
povjerenike civilne zaštite i zamjenike civilne zaštite te obučiti članove Stožera civilne
zaštite Grada Donjeg Miholjca od strane DUZS,
- Upoznavanje svih sa novim dokumentima i postupanjima -sve strukture Grada
Donjeg Miholjca, operativne snage, vježba,
- U koordinaciji sa PUZS Županije izraditi Plan vježbi i tko učestvuje, organizira…te
Plan osposobljavanja operativnih snaga, povjerenika i drugih,
- Po završetku lokalnih izbora (svibanj 2017.godine) revidirati sve dokumente i plan
aktivnosti za 3 odnosno 4 godine,
- Početi sa značajnijim opremanjem postrojbe, povjerenika civilne zaštite.
2018. godina
- Nastaviti sa opremanjem i osposobljavanjem svih u sustavu civilne zaštite Grada
Donjeg Miholjca,
- Ostvarivati plan vježbi civilne zaštite,
- Ažurirati glavne dokumente civilne zaštite – Procjenu rizika i Plan civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca, stalno ažurno a sustavno najmanje jednom u 3 godine ili kod
bitnih promjena rizika,

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 653

- Krajem godine izvršiti godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite te proširiti –
doraditi smjernice za narednu godinu, te o tome izvijestiti PUSZ, te kroz godišnji
proračun planirati i osiguravati potrebna financijska sredstva za sustav civilne zaštite.

2019. godina
- Isto kao za 2018. godinu, sadržajno dopuniti razradom Godišnjeg plana
- Nastaviti sa opremanjem i osposobljavanjem svih u sustavu civilne zaštite Grada
Donjeg Miholjca,
- Ostvarivati plan vježbi civilne zaštite,
- Ažurirati glavne dokumente civilne zaštite – Procjenu rizika i Plan civilne zaštite
Grada Donjeg Miholjca, stalno ažurno a sustavno najmanje jednom u 3 godine ili kod
bitnih promjena rizika,
- Krajem godine izvršiti godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite te proširiti –
doraditi smjernice za narednu godinu, te o tome izvijestiti PUSZ, te kroz godišnji
proračun planirati i osiguravati potrebna financijska sredstva za sustav civilne zaštite.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl. ing. polj.,v.r.
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197.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/16-01/13
URBROJ: 2115/01-01-16-1
Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.
Na temelju članka 44. stavaka 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, br. 39/13. i 48/15.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), Gradsko
vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 27. sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
u 2017. godini
Članak 1.
Grad Donji Miholjac u 2017. godini planira ostvarenje sljedećih prihoda od
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade
koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, kako sljedi:
VRSTE PRIHODA U 2017. GODINI
Uplate od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog
1. zemljišta
u vlasništvu države, te zakupa za ribnjake
Uplate od prodaje i prodaje izravnom pogodbom
2.
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Uplate od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta
3.
u vlasništvu države
Uplate od naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog
4. zemljišta
u vlasništvu države
UKUPNO:

PLAN PRIHODA
u 2017. god./kn
1.700.000,00
450.000,00
400.000,00
250.000,00
2.800.000,00

Ostvareni, a neutrošeni prihodi iz prijašnjih godina bit će planirani u idućim
proračunskim razdobljima.
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Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovoga Programa Grad Donji Miholjac koristit će za
ostvarenje sljedećih rashoda i troškova u 2017. godini, kako sljedi:

VRSTE RASHODA U 2017. GODINI
1.
2.

Troškovi geodetskih i katastarskih usluga
Troškovi izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta - EU
ruralni razvoj
3. Troškovi ureñenja i održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
4. Troškovi sanacije divljih odlagališta otpada
5. Troškovi izgradnje otresišta
Troškovi subvencija - potpora poljoprivrednim
6.
gospodarstvima
Sufinanciranje izvanrednih nespomenutih potreba za razvoj
7.
poljoprivrede po Odluci Gradonačelnika
8. Sufinanciranje LAG Karašica
Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na
9.
području Grada Donjeg Miholjca
10. Ostali troškovi i usluge u svezi s poljoprivrednim zemljištem
UKUPNO:

PLAN
RASHODA
u 2017. god./kn
50.000,00
500.000,00
250.000,00
200.000,00
250.000,00
150.000,00
300.000,00
200.000,00
600.000,00
300.000,00
2.800.000,00

Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u slučaju potreba
tijekom godine, može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava u okviru planiranih
prihoda.
Članak 4.
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu,
Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca dostavit će Gradskom vijeću Grada Donjeg
Miholjca na razmatranje i usvajanje zajedno s Godišnjim izvršenjem Proračuna
Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Članak 5.
Za izvršenje ovoga Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove i Upravni odjel za proračun i
financije Grada Donjeg Miholjca.
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Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA:
Ivan Kožić,dipl.ing.polj.,v.r.
198.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/16-01/1
URBROJ: 2115/01-01-16-02
Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.g.
Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada
Dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu godinu 2015/2016.g.
I.
Prihvaća se Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada dječjeg
vrtića „Pinokio“ za radnu godinu 2015/2016.g.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
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199.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/16-01/2
URBROJ: 2115/01-01-16-02
Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.g.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) a u svezi članka 15. Statuta Dječjeg
vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, od 01. travnja 2014. godine, Gradsko vijeće Grada
Donjeg Miholjca na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića
„Pinokio“ za pedagošku godinu 2016/2017.
I.
Daje se suglasnost za Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“
za pedagošku godinu 2016/2017.g.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
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200.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/16-01/3
URBROJ: 2115/01-01-16-02
Donji Miholjac, 15. prosinca 2016.g.

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada
Donjeg Miholjca“ br. 3/07, 9/07, 2/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca
na 27. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića „Pinokio“ za
pedagošku godinu 2016/2017.
I.
Prihvaća se Izvješće Dječjeg vrtića „Pinokio“ o donošenju Kurikuluma Dječjeg
vrtića „Pinokio“ za pedagošku godinu 2016/2017.g.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Kožić, dipl.ing.polj.,v.r.
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201.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 944-05/16-01/12
URBROJ: 2115/01-03-16-2
Donji Miholjac, 25. studenoga 2016.
Na temelju članka 1. i članka 4. Zakona o ureñivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih grañevina (“Narodne novine”, broj: 80/11.),
članka 25. i članka 122. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11., 18/13. vjerodostojno tumačenje, 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 218. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10. Odluka, 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada
Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09., 7/09., 2/13. i
6/13.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

ODLUKU
osnivanju prava služnosti
izgradnje, držanja, pristupa i održavanja infrastrukturne grañevine
NN MREŽA SVETI ðURAð IZVOD PREMA D.MIHOLJCU
Članak 1.
Grad Donji Miholjac, kao vlasnik nekretnina i davatelj prava služnosti,
dozvoljava HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara
37, kao korisniku i primatelju prava služnosti, izgradnju, držanje, pristup i održavanje
infrastrukturne grañevine: NN mreža Sveti ðurañ izvod prema D.Miholjcu, na dijelu
nekretnina upisanih u zk.ul.broj. 791 i zk.ul. POPIS I, u k.o. Sveti ðurañ, kako sljedi:
- k.č.br. 408, u naravi trafostanica u selu, ukupne površine 9 m2, zk.ul.broj. 791, i
- k.č.br. 1639, u naravi put - javno dobro u općoj uporabi - nerazvrstana cesta,
ukupne površine 2217 m2, zk.ul.broj. POPIS I.
Članak 2.
Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke zasniva se na
neodreñeno vrijeme, bez plaćanja naknade.
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Članak 3.

Osnivanje prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja
infrastrukturne grañevine iz članka 1. ove Odluke, davatelj prava služnosti dozvoljava
imenovanome korisniku prava služnosti sukladno Glavnom projektu - Mapa I, kojim je
utvrñena trasa predmetne grañevine, izrañenom po HEP - Operator distribucijskog
sustava d.o.o., Zagreb, Elektroslavonija Osijek, Osijek, Služba za izgradnju, Odjel za
projektiranje, broj projekta: 196/16 - kolovoz 2016. godine, glavni projektant Darko
Stuburić, dipl.ing.el.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca da u ime Grada Donjeg
Miholjca s HRVATSKOM ELEKTROPRIVREDOM, d.d. Zagreb, Ulica grada
Vukovara 37, zaključi ugovor o meñusobnim pravima i obvezama glede osnivanja
prava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja predmetne infrastrukturne
grañevine.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalne,
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca”.

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
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202.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-06/16-01/1
URBROJ: 2115/01-03-16-01
U Donjem Miholjcu, 27. listopada 2016.
Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine"
broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“
broj 37/16 i 47/16) i članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik
Grada Donjeg Miholjca broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Donjeg
Miholjca, dana 27. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne
zaštite Grada Donjeg Miholjca
Članak 1.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provoñenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne
zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje Odluke o prestanku provoñenja mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Članak 2.
U stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca imenuju se:
1. DARKO MIKIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca –
načelnik Stožera
2. IVICA PETRIŠEVAC, ravnatelj Gradskog društva CK Donji Miholjac –
zamjenik načelnika Stožera
3. MARIO PAVIN, načelnik PP Donji Miholja – član Stožera
4. MARIJA PAVIN, predstavnik Doma zdravlja Donji Miholjac – član Stožera
5. DAMIR ŠIPLIKA, zapovjednik Vatrogasne zajednice i zapovjednik DVD-a
Donji Miholjac – član Stožera
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6. DRAGANA PNJAK, direktorica KG PARK D.O.O. DONJI MIHOLJAC – član
Stožera
7. SILVANA PIRIĆ, predstavnik DUZS, Područni ured Osijek – član Stožera
8. IVANA KOVAČEVIĆ IVANIŠIĆ, predstavnik Gorske službe spašavanja –
član Stožera
9. DARKO SAMARDŽIĆ, predstavnik HRVATSKE VODE, VGI ZA MALI SLIV
KARAŠICA- VUČICA DONJI MIHOLJAC – član Stožera
Članak 3.
Način rada Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca ureñuje se Poslovnikom o
radu Stožera koji donosi gradonačelnik.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni
odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada
Donjeg Miholjca.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
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203.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-08/16-01/1
URBROJ: 2115/01-03-16-01
U Donjem Miholjcu, 27. listopada 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite
("Narodne novine" broj 82/15), i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni
glasnik Grada Donjeg Miholjca broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) gradonačelnik Grada
Donjeg Miholjca donosi

PLAN VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE
na području Grada Donjeg Miholjca
za 2017. godinu

I.
Ovim Planom vježbi civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca za 2017.
godinu utvrñuje se organiziranje i provoñenje vježbe svih operativnih snaga civilne
zaštite Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: vježba).
II.
Vrijeme održavanja vježbe:
- Prvo tromjesečje 2017. godine
Organizator vježbe:
- Stožer zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca u suradnji sa DUZS –
Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek
Naziv vježbe:
- Upoznavanje sa novim propisima u sustavu civilne zaštite
Ciljevi vježbe:
- Upoznavanje sudionika sa novom pravnom regulativom sustava civilne
zaštite
- Razmatranje planskih dokumenata
Sudionici:
- Stožer zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca
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Vatrogasna zajednica Grada Donjeg Miholjca
Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području
Grada Donjeg Miholjca
Vrsta vježbe:
- Metodološka
- Financiranje vježbe – Proračun Grada Donjeg Miholjca

-

III.
Obvezuju se operativne snage zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca i pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Donjeg Miholjca za sudjelovanje u
vježbi.
IV.
Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada
Donjeg Miholjca.
V.
Po primjeni svih provedbenih propisa sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite,
Grad Donji Miholjac izraditi će novi Plan vježbi civilne zaštite sukladno Pravilniku o
vrstama i načinu provoñenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 49/16).

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
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204.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 810-01/16-01/10
URBROJ: 2115/01-03-16-01
U Donjem Miholjcu, 14. studeni 2016.
Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj
82/15), članka 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca (Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca broj 3/09, 7/09, 2/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, dana 14.
studenog 2016. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite
i njihovih zamjenika na području
Grada Donjeg Miholjca

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području
Grada Donjeg Miholjca.
Članak 2.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Donjeg Miholjca
imenuju se za područje Mjesnih odbora Grada Donjeg Miholjca i to kako slijedi:
I. Za područje Mjesnog odbora Donji Miholjac
1. IVANA MARIĆ iz Donjeg Miholjca, V. Lisinskog 18 – povjerenica
2. LILIANA TURK SPAJIĆ iz Donjeg Miholjca, V. Lisinskog 5 – zamjenica
povjerenice
II. Za područje Mjesnog odbora Rakitovica
1. JOSIP ADAMOVIĆ iz Rakitovice, Glavna 60 – povjerenik
2. MIHAEL SKLIZOVIĆ iz Rakitovice, Glavna 124 – zamjenik povjerenika
III. Za područje Mjesnog odbora Miholjački Poreč
1. JOSIP LUKAČEVIĆ iz Miholjačkog Poreča, E. Kraja 12 – povjerenik
2. ANA MILIĆ iz Miholjačkog Poreča, E. Kraja 35 – zamjenica povjerenika
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IV. Za područje Mjesnog odbora Radikovci
1. GORAN BABIĆ iz Radikovaca, A. Harambašića 5 – povjerenik
2. JOSIP MAK iz Radikovaca, A. Harambašića 33 – zamjenik povjerenika
V. Za područje Mjesnog odbora Golinci
1. NIKOLA KUSTURIĆ iz Golinaca, B. Radića 6 – povjerenik
2. KRUNO MIKIĆ iz Golinaca, B. Radića 30 – zamjenik povjerenika
VI. Za područje Mjesnog odbora Sveti ðurañ
1. GABRIJELA HARKANOVAC iz Svetog ðurña, A. Radića 183 –
povjerenica
2. IVAN SKLIZOVIĆ iz Svetog ðurña, A. Radića 89A – zamjenik povjerenice
VII. Za područje Mjesnog odbora Podgajci Podravski
1. STANISLAV BOGDANIĆ iz Podgajaca Podravskih, V. Nazora 51 –
povjerenik
2. JOSIP OPANČAR iz Podgajaca Podravskih, V. Nazora 121 – zamjenik
povjerenika

Članak 3.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
1. sudjeluju u pripremanju grañana za osobnu i uzajamnu zaštitu te
usklañuju provoñenje mjera osobne i uzajamne zaštite
2. daju obavijest grañanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne
zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
3. sudjeluju
u organiziranju i provoñenju evakuacije, sklanjanja,
zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
4. organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
5. provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u
stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika
civilne zaštite na području Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 810-01/13-01/12,
URBROJ: 2115/01- 03-13-02 od 21. studenog 2013. godine.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca.

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.,v.r.
205.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
Temeljem odredbi članka 86 a., Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.
87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 4. stavak 2. Odluke o izvršavanju proračuna Grada
Donjeg Miholjca za 2017. Godinu („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br.
10/16.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU GRADA DONJEG MIHOLJCA
U 2017. GODINI
Članak 1.
Grad Donji Miholjac može se kratkoročno zadužiti
uzimanjem kratkoročnog kredita
u obliku dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu proračuna Grada
Donjeg Miholjca kod Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Kreditor), u iznosu
okvirnog kredita do 4.000.000,00 kn (slovima: četirimilijunakuna).
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke namijenjena su za premošćivanje jaza nastalog
zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca sklopit će s Privrednom
bankom Zagreb d.d. ugovor o kratkoročnom zaduživanju.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku
Grada Donjeg Miholjca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/16-01/6
URBROJ: 2115/01-03-16-1
Donji Miholjac, 27. prosinca 2016.
GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač dipl.ing.polj.,v.r.
206.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/15-01/10
URBROJ: 2115/01-03-16-10
Donji Miholjac, 23. prosinca 2016.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 31.
Statuta Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca”, br. 3/09.,
7/09., 2/13. i 6/13.), gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, donosi

R J E Š E NJ E
Članak 1.
Prihvaća se zahtjev Marine Milić iz Donjeg Miholjca, E.Kvaternika 22, za
priznavanje troškova ureñenja poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Donjeg
Miholjca, u Donjem Miholjcu, Trg Ante Starčevića 21, vlastitim sredstvima, u
ukupnom iznosu od 16.318,08 kuna, sukladno priloženoj financijskoj dokumentaciji, a
temeljem Ugovora o zakupu poslovnoga prostora, KLASA: 372-03/15-01/10,
URBROJ: 2115/02-03-15-2, od 21. rujna 2015. godine.
Članak 2.
Imenovana zakupnica oslobaña se paćanja dijela zakupnine za zakup
predmetnoga poslovnoga prostora za navedeni iznos iz članka 1. ovoga Rješenja.

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 669
Članak 3.

Izvršenje ovoga Rješenja povjerava se Upravnom odjelu za komunalne
gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove i Upravnom odjelu za proračun i
financije, Grada Donjeg Miholjca.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca”.
GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač,dipl.ing.polj.,v.r.
207.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJI MIHOLJAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 335-01/16-01/103
URBROJ: 2115/01-03-16-02
Donji Miholjac, 27. prosinca 2016.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 31. Statuta Grada Donjeg
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.), a
u svezi članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj
85/15.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Donjeg
Miholjca“ broj 13/10.) Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca donosi

R J E Š E NJ E
I.
Šime j.d.o.o. iz Donjeg Miholjca, Kolodvorska 23 može poslovati u caffe baru
„Laguna“ u dane:
od 07,00 - 04,00 u dan 30.12.2016. na 31.12.2016. godine – povodom dolaska Nove
godine.
od 07,00 - 04,00 u dan 31.12.2016. na 01.01.2017. godine – povodom dolaska Nove
godine.

Službeni glasnik br. 11/16.

Strana 670

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom
glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj,v.r.
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