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       37. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

             GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-06/12-01/4 
URBROJ: 2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 06. ožujka  2013. 
 
         Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju  ( “ Narodne 
novine “ broj 174/04; 79/07; 38/09; 127/10. ) i članka 4.,6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja .( “ Narodne novine “ br. 40/08,. i 44/08. ) i 
članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca “ Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca “ broj 
3/09. i 7/09. ), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 23. sjednici održanoj dana,06. 
ožujka 2013. godine donosi   
       

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera 

zaštite i spašavanja Grada Donji Miholjac 
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Članak 1. 
 
        U članku 2. stavak 1. Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Donji Miholjac ( “ Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca “ broj  /09. i 
3/12.) točka 4.  mjenja se i glasi: 
“ 4.  Silvana Pirić, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Osijek-član.”  
  

Članak 2. 
 
       U svemu ostalome odredbe Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja Grada Donjeg Miholjca ostaju nepromjenjene. 
 
 

Članak 3. 
 
        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Donji 
Miholjac“.       
      

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Damir Kupanovac,v.r. 
       38. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE        
 

KLASA: 007-01/13-01/2 
URBROJ: 2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 06. ožujka 2013. godine 
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ broj 3/09 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 23. 
sjednici održanoj dana 06. ožujka 2013. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K  
 

I. 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Donjeg Miholjca za 2012. 
godinu.  
 

II. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG  
VIJEĆA: 

Damir Kupanovac,v.r. 
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       39. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

                 GRADSKO VIJEĆE 
  
KLASA: 007-01/12-01/27 
URBROJ:  2115/01-01-13-02 
Donji Miholjac, 06. ožujka  2013. 
 
             Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 07/10.) i članka 18. Statuta 
Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/09. i 7/09.) 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na  23. sjednici održanoj dana  06. ožujka 
2013. godine, ponovno 
 

objavljuje 
JAVNI  POZIV 

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih 
Grada Donjeg Miholjca 

 
I. 

 
              Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca 
osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Donjeg Miholjca, 
boljeg položaja i utjecaja mladih na donošenje odluka u Gradskom vijeću Grada 
Donjeg Miholjca za rješavanje problema od neposrednih interesa mladih, te 
istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove 
budućnosti. 
               U okviru svog djelokruga Savjet mladih : 
               -  raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 
               -  raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća  
                  Grada Donjeg Miholjca koja su od interesa za mlade, 
               -  predlaže Gradskom vijeću Grada Donje Miholjca donošenje odluka, 
                  programa i drugih akata od značaja za unapreñivanje položaja mladih, 
               -  predlaže Graskom vijeću Grada Donjeg Miholjca raspravu o pojedinim  
                  pitanjima od značaja za mlade, te način rješavanja pojedinih pitanja, 
               -  daje mišljenje Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca prilikom       
                  donošenja odluka, programa, mjera i drugih akata od osobitog značaja za     
                  mlade, 
               -  sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za  
                  mlade, 
               -  izrañuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi  
                  predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i  
                  poboljšanja položaja mladih, 
               -  predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa skrbi za  
                  mlade, 
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               -  skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima značajnim za unapreñivanje  
                  položaja mladih, 
               -  potiče meñusobnu suradnju Savjeta mladih općina, gradova i županija u  
                  RH, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih  
                  zemalja, 
               -  predlaže Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca financijski plan, radi 
                  ostvarivanja programa rada Savjeta mladih, 
               -  obavlja i druge poslove od interesa za mlade.                                                                                
                                                     

II. 
 

           Savjet mladih ima 9 članova koje bira Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
na vrijeme od 2.godine pod uvjetima i na način utvrñen Zakonom o savjetu mladih 
(“Narodne novine” br. 23/07.) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Donjeg 
Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 7/10.) 
            U savjetu mogu biti osobe u dobi od 15 do 29 godina života s prebivalištem 
na području Grada Donjeg Miholjca. 
 

III. 
 
             Kandidate za Savjet mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave 
mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih na području 
Grada Donjeg Miholjca. 
             Ovlašteni predlagatelji dostavljaju prijedlog kandidata za članove Savjeta 
mladih koji mora sadržavati: 
                  -  ime i prezime, 
                  -  datum i godina roñenja, 
                  -  uvjerenje o prebivalištu, 
                  -  obrazloženje prijedloga koje mora biti ovjereno od strane osobe  
                     predlagatelja, 
                  -  vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature 
 

IV. 
 

              Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave javnog poziva u “Službenom 
glasniku Grada Donjeg Miholjca”, a prijedlog s pripadajućom dokumentacijom 
potrebno je dostaviti na adresu: GRAD DONJI MIHOLJAC – URED 
GRADONAČELNIKA – Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih Grada Donjeg 
Miholjca. 
               Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih objavit će se putem Radija 
Donji Miholjac i na službenoj stranici Grada Donjeg Miholjca. 
               Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 631-215 ili osobno  u 
prostorijama Gradske uprave. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Damir Kupanovac,v.r. 
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     40. 

                      
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/13-01/4  
URBROJ:  2115/01-01-13-02 
D. Miholjac, 06. ožujka 2013.   
 
 Na temelju članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca" br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 23. 
sjednici održanoj dana 06. ožujka 2013.  godine donosi 
 

PROGRAM RADA 
Gradskog vije ća Grada Donjeg Miholjca za 

razdoblje I-XII 2013. godine 
 

I. 
 
 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca planira da će u 2013. godini 
raspravljati, razmatrati i odlučivati o slijedećim temama: 
 

1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJE ĆA GRADA DONJEG   
    MIHOLJCA ZA 2013. GODINU 

     
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika 
  PREDLAGAČ:  Predsjednik Gradskog vijeća 
 

2.PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA      
   GRADA DONJEG MIHOLJCA  

 
           NOSITELJ IZRADE:           Ured gradonačelnika             
 
           PREDLAGAČ:                    Gradonačelnik 
  

3. PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSL OVNIKA   
    GRADSKOG VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA 

 
                    NOSITELJ IZRADE:            Ured gradonačelnika 
 
                    PREDLAGAČ:                     Gradonačelnik 

 
4. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O AKTIVIRANJU     
    VIJEĆNIĆKOG MANDATA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika 
  PREDLAGAČ:  Predsjednik mandatne komisije         
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5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I    
    IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA  
    DONJEG  MIHOLJCA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Načelnik Stožera            
 
  

6.PRIJEDLOG OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE  
   KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DONJEG  
   MIHOLJCA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika 
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik            
   

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH  
   GRADA DONJEG MIHOLJCA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika                        
  PREDLAGAČ:  Predsjednik Gradskog vijeća           
 

8. PRIJEDLOG  ANALIZE  STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPA ŠAVANJA  
    NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2012. GODINI 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika    
  PREDLAGAČ:  Načelnik Stožera          
 

9. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUS TAVA  
    ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRU ČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA  
    ZA 2013. GODINU 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Načelnik Stožera 
 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
     STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA DONJEG MIHO LJCA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 

 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU                                                        

      ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA  DONJEG MIHOLJCA 
 

  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
  

12. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA DONJ EG  
      MIHOLJCA 

  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
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13. PRIJEDLOG PLANA  DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE GRA DA  
      DONJEG MIHOLJCA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika 
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik         
 

14. PRIJEDLOG OPERATIVNOG PROGRAMA RADOVA NA  
     ODRŽAVANJU PJEŠA ČKIH POVRŠINA, GRADSKIH I  
     NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2013./ 2014. 

 
  NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo,  
      financije i društvene djelatnosti 
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik    
  

15. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O  
      IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE ðAJA  
      KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU GRADA DONJEG 
      MIHOLJCA ZA 2012. GODINU 
 

  NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo,  
financije i društvene djelatnosti 

  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 

16. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA 
      IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
      INFRASTRUKTURE GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2012. GODINI 
 

  NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo,  
financije i društvene djelatnosti 

  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik         
 

17. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O  
     STANJU U PROSTORU GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA RAZ DOBLJE  
     2009./2012. 
 

  NOSITELJ IZRADE: Upravni  za gospodarstvo, financije      
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
  

18.PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
     INFRASTRUKTURE GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2014. G ODINI 

 
  NOSITELJ IZRADE: Upravni  za gospodarstvo, financije  
      i društvene djelatnosti 
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik                         
 

19. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE ðAJA  
      KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU DONJEM MIHOL JCU ZA  
      2014. GODINU 

 
  NOSITELJ IZRADE: Upravni  za gospodarstvo, financije  
      i društvene djelatnosti  
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  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik  
 

20. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU GRADA DONJEG  
      MIHOLJCA U ZAJEDNI ČKIM PROJEKTIMA U POLJOPRIVREDI I  
      GOSPODARSTVU S OSJEČKO-BARANJSKOM ŽUPANIJOM U 2013. 
      GODINI 

 
  NOSITELJ IZRADE:  Upravni  za gospodarstvo, financije  
      i društvene djelatnosti 
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
            

21. PRIJEDLOG ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA POTPOR U  
     OSIGURANJA USJEVA I NASADA U PROIZVODNJI I POL JOPRIVREDI  
     NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2013. GODINU 

 
  NOSITELJ IZRADE: Upravni  za gospodarstvo, financije  
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik           
 

22. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA  
     GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE VII. – XII. 2012. 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik          
 

23. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA  
     GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2013. 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika                     
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik         
 

24. PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRA ČUNA PRORAČUNA GRADA  
      DONJEG MIHOLJCA ZA 2012. GODINU 

 
  NOSITELJ IZRADE: Upravni  odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik         
 

25. PRIJEDLOG ZAKLJU ČAKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O 
      FINANCIJSKOM POSLOVANJU KORISNIKA PRORA ČUNSKIH  
      SREDSTAVA GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2012. GODIN I 

 
  NOSITELJ IZRADE: Korisnici proračunskih sredstava  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 

26. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
     GROBLJIMA 

 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
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27. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU KONCESIONARA ZA OBAVL JANJE  
      POSLOVA DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRU ČJU GRADA  
      DONJEG MIHOLJCA 
 

  NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
  
 28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE  
 
  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Gradski vijećnici 

 
29. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O PROVEDENIM 
      IZBORIMA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJE ĆA GRADA DONJEG  
      MIHOLJCA 
 

  NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
  PREDLAGAČ:  Predsjednik komisije 
 

30. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PODPREDSJEDNIKA GRA DSKOG  
      VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA 

 
                    NOSITELJ IZRADE:           Ured gradonačelnika 
                    PREDLAGAČ:                    Gradski vijećnici 
 

31. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA  
      ZA IZBOR I IMENOVANJE GRADSKOG VIJE ĆA GRADA DONJEG  
      MIHOLJCA 
 
           NOSITELJ IZRADE:          Ured gradonačelnika 
           PREDLAGAČ:                   Gradski vijećnici 

 
32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I  
      POSLOVNIK GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
          NOSITELJ IZRADE :          Ured gradonačelnika 
          PREDLAGAČ:                    Predsjednik povjerenstva za izbor i  
               imenovanje 
 
33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA  
      FINANCIJE I PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
          NOSITELJ IZRADE:           Ured gradonačelnika 
          PREDLAGAČ:                    Predsjednik povjerenstva za izbor i    
     imenovanje 
 
34. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA  
      PREDSTAVKE I PRITUŽBE 
 
           NOSITELJ IZRADE:            Ured gradonačelnika 
           PREDLAGAČ:             Predsjednik odbora za predstavke i pritužbe 
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35.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ODBORA  ZA  
       DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 
 
            NOSITELJ IZRADE:          Ured gradonačelnika 
            PREDLAGAČ:             Predsjednik odbora za dodjelu javnih  
     priznanja 
 
36. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA  
      NABAVKU ROBA, USLUGA I USTUPANJE RADOVA 
 
           NOSITELJ IZRADE:          Ured gradonačelnika 
           PREDLAGAČ:             Predsjednik povjerenstva za nabavku roba,  
     usluga i ustupanje radova 
 
37. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA  
      DAVANJE U ZAKUP I PRODAJU NEKRETNINA 
 
          NOSITELJ IZRADE:           Ured gradonačelnika 
          PREDLAGAČ:             Predsjednik povjerenstva za davanje u zakup  
     i prodaju nekretnina 
 
38. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA POPIS 
      BIRAČA 
 
          NOSITELJ IZRADE:            Ured gradonačelnika 
          PREDLAGAČ:             Predsjednik Komisije za popis birača 
 
39. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA  
      PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 
          NOSITELJ IZRADE:           Ured gradonačelnika 
          PREDLAGAČ:           Predsjednik povjerenstva za procjenu šteta  
     od elementarnih nepogoda 
 
40. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
      KOMUNALNOM DOPRINOSU 
 

                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 

41. PRIJEDLOG ZAKLJU ČAKA POVODOM RAZMATRANJA  
     TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
     D. MIHOLJCA U 2013. GODINI 
 

                    NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
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 42. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA 
        IZVJEŠĆA UREDA DRŽAVNE REVIZIJE O OBAVLJENOJ REVIZIJI  
       PRORAČUNA GRADA D. MIHOLJCA ZA 2012. GODINU 
 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 43. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O  
       FINANCIJSKOM POSLOVANJU KG PARK DOO DONJI MI HOLJAC  
                ZA 2012. GODINU 

 
                     NOSITELJ IZRADE: KG Park Donji Miholjac  
   PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 44. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O  
       FINANCIJSKOM POSLOVANJU RADIA DONJI MIHOLJAC  D.O.O.  
       ZA 2012. GODINU 
 
                     NOSITELJ IZRADE: Uprava Radia Donji Miholjac  
    PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 45. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠ ĆA O  
       RADU DJEČJEG VRTIĆA „PINOKIO“ DONJI MIHOLJAC ZA RADNU  
       2012./2013. GODINU 

 
                     NOSITELJ IZRADE: Ravnateljica dječjeg vrtića „Pinokio“ 
            PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 46. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA POVODOM RAZMATRANJA PROGRAMA 
      RADA DJEČJEG VRTIĆA „PINOKIO“ DONJI MIHOLJAC ZA RADNU  
      2013./2014. GODINU 

 
                     NOSITELJ IZRADE: Ravnateljica dječjeg vrtića „Pinokio“ 
            PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 47. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GR ADA  
      DONJEG MIHOLJCA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA GR ADA  
       DONJEG MIHOLJCA-29. RUJNA 2013. GODINE 

 
                     NOSITELJ IZRADE: Ured gradonačelnika  
   PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 48. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA 
      ZA 2014. GODINU 
 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
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 49. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORA ČUNA GRADA 
      DONJEG MIHOLJCA ZA 2014. GODINU 

 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
                i društvene djelatnosti  
           PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 
 50. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 
      2014. GODINU 

 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 51. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRU ČJU  
       KULTURE, RELIGIJE I TEHNI ČKE KULTURE ZA 2014. GODINU 
 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 52. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSK OM  
      OBRAZOVANJU ZA 2014. GODINU 
 
                     NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 53. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRU ČJU  
      SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2014 . GODINU 
 
                    NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za gospodarstvo, financije 
      i društvene djelatnosti  
  PREDLAGAČ:  Gradonačelnik 
 
 

II. 
 
 Ovaj Program rada je orijentacijski i za razdoblje za koje se donosi 
upotpunjavat će se ovisno o potrebi.  
  

III. 
 
 Ovaj Program rada Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca objavit će se u 
"Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Damir Kupanovac,v.r. 
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        41. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
GRAD DONJI MIHOLJAC 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/13-01/ 
URBROJ:  2115/01-01-13-1 
D. Miholjac,   06. ožujka  2013. 
 
 
 Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
br.174/04, 79/07. 38/09. I 127/10) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na  23. sjednici održanoj dana  06 . ožujka  2013. godine, donosi 
 

ANALIZU STANJA 
sustava zaštite i spašavanja na podru čju Grada 

Donjeg Miholjca u 2012. godini 
 

           UVOD 
 
 
           Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika 
zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, 
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih 
nesreća.  
           Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svojih prava i 
obveza utvrñenih Ustavom i Zakonom, ureñuju, planiraju, organiziraju, financiraju i 
provode zaštitu i spašavanje. 
          Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju definirano je da predstavnička tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri 
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, 
donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrñuju izvore i 
načine financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrñene 
zakonom. 
          Osnova za izradu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih 
dokumenata iz područja zaštite i spašavanja je Procjena ugroženosti. 
 
           I.        PLANSKI DOKUMENTI 
 

1. Temeljem odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju Grad Donji 
Miholjac, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je 
donijeti za svoje područje Procjenu ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. 

2. Za područje grada Donjeg Miholjca doneseni su slijedeći planski i provedbeni 
dokumenti i to: 
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3. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za grad Donji Miholjac 
te Općine Magadenovac, Marijanci i Viljevo 2001. godine; 

4. Dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje 
grada Donjeg Miholjca 2007. godine; 

5. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Donjeg 
Miholjca 2001. godine; 

6. Dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada 
Donjeg Miholjca 2007. godine; 

7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za nelegalna odlagališta u 
prigradskim naseljima grada D.Miholjca 2008. godine; 

8. Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Donjeg Miholjca o pristupanju 
postupku izrade Plana gospodarenja otpadom za grad Donji Miholjac i Plana 
intervencija u zaštiti okoliša 2008. godine; 

9. Zaključak o davanju suglasnosti za uspostavu i izgradnju Centra za 
gospodarenje otpadom („Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 5/09.); 

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju i nastavku radova na sanaciji 
odlagališta otpada („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 9/10.); 

11. Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom za Grad Donji Miholjac 
(„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 9/10.). 

12. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara   i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Donjeg Miholjca od 20. 
prosinca 2011. godine. 

13. Plan operativne provedbe zaštite od požara u 2012. godini od interesa za RH 
na području Grada Donjeg Miholjca od 15. 05. 2012. godine. 

14. Odluku o odreñivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba 
od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Donjeg Miholjca od 02. 05. 2012. 
godine. 

15. Operativni program radova na održavanju pješačkih površina, gradskih i 
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2012./2013. godini.  

 
                II.      OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I  SPAŠAVANJA 
 
       STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
             Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 
174/04, 79/07. i 38/09.) i članka 4., 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanu 
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08. i 44./08.) i članka 
18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 3/98.) 
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na 4. sjednici održanoj dana 9. studenog 
2009. godine donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. 
            Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja na području grada Donjeg 
Miholjca kojim rukovodi gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca. 
            Temeljem obavijesti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Osijek i Policijske postaje Donji Miholjac, Gradsko vijeće 
Grada Donjeg Miholjca, na 20. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine 
donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca. 
             Na sjednici Stožera zaštite i spašavanja Grada Donjeg Miholjca, održanoj 
dana 15. svibnja 2012. godine, Stožer je: 

- donio Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Grada D. Miholjca, 
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- utvrdio prijedlog Plana pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Grada 
D. Miholjca, 

- donio Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada D. Miholjca za 2012. 
godinu, 

- utvrdio financijski plan provedbe zaštite od požara u 2012. godini od interesa 
za RH na području Grada D. Miholjca, 

- utvrdio prijedlog članova Operativnog zapovjedništva za organiziranje, 
usklañivanje i voñenje aktivnosti pri gašenju požara u tijeku žetve u sezoni 
2012. godine i 

- donio Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Grada D. Miholjca.  
 
       POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
       GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
            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“ br. 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“ br. 174/04, 179/07. i 38/09.) i čl. 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(„Službeni glasnik Grada D.Miholjca“ br. 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. 
            Temeljem članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08.) i članka 18. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/09. i 7/09.) Gradsko 
vijeće Grada Donjeg Miholjca 31. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o osnivanju 
i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. 
            Zapovjedništvo zapovjeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju 
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Donjeg Miholjca. 
            Zapovjedništvo civilne zaštite sastoji se od: zapovjednika, načelnika, 
operativca, pomoćnika za mjere civilne zaštite i odreñenog broja članova. 
             Temeljem obavijesti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Osijek i Ureda gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada D. 
Miholjca na 20. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo je Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne 
zaštite Grada D. Miholjca. 
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             III. VATROGASTVO 
 
             U 2012.godini , poglavito u periodu žetvenih radova, glavne turističke sezone 
i elementarnih nepogoda ( suše ), Grad Donji Miholjac sukladno Planu operativne 
provedbe zaštite od požara u 2012.godini od interesa za RH na području Grada 
Donjeg Miholjca poduzeo je i proveo sve potrebite mjere i aktivnosti koje pridonose 
učinkovitoj sveukupnoj zaštiti od požara. 
Zbog elementarne nepogode „ suše“ na našem je području zabilježen pad razina 
podzemnih voda od  7 – 11 m, te su mnogi bunari presušili u gotovo svim naseljima 
na području Grada Donjeg Miholjca. 
             Tijekom izrazito sušnog i požarom opasnog razdoblja, te opetovanom 
upozoravanju grañana putem lokalnog radija pa i uključivanjem viših vatrogasnih 
distanci na opasnost od požara, nisu u potpunosti nestali požari na našem području. 
Ono što zabrinjava, to je broj požarnih i tehničkih intervencija u razdoblju 
svibanj/rujan u kojima je osim nastanka materijalne štete došlo i do stradavanja ljudi 
sa smrtnim posljedicama. 
            Vatrogasna postrojba DVD-a Donji Miholjac bilježi 12 požarnih intervencija i 
to kako slijedi: 

- požar trave i niskog raslinja – 3 intervencije 
- požar gospodarske grañevine – 1. intervencija 
- požar stabilne grañevine – 2.intervencije 
- požar vozila – 1. intervencija 
- požar odlagališta otpada – 3 intervencije 
- požar drvenog provizorija – 1. intervencija 
- eksplozija bombe – 1. intervencija 

U navedenim intervencijama bilo je dvije ozlijeñene i dvije poginule osobe. 
Sudjelovalo je 102 vatrogasca, 19 vozila, prijeñen 201 km i utrošeno 222 sata rada 
na intervencijama. 
           Tehničkih intervencija u istom razdoblju bilo je 18 i to kako slijedi : 

- otvaranje stana – 3 intervencije 
- cestovni promet – 2.intervencije 
- tehničkih usluga -  4 intervencije 
- prijevoz vode – 5 usluga 
- intervencija na grañevinama – 1 .usluga 
- ispumpavanje – 1.intevencia 
- ispiranje – 1.intervencija 
- ostale intervencije – 1.intervencija  

U navedenim intervencijama sudjelovalo je 42 vatrogasca, prijeñeno je 453 km, 
interveniralo je 20 vozila i utrošeno je 51 sat rada od početka do završetka rada. 
U ovim intervencijama imamo jednu teško ozlijeñenu osobu i 3 smrtno stradale 
osobe. 
Osim navedenih intervencija samostalno su na požarnim intervencijama djelovale 
sljedeće domicilne postrojbe : 

- DVD Sveti ðurañ  (otvoreni prostor – 6 vatrogasaca – 1. vozilo, 3,20 sati rada) 
- DVD Rakitovica  (trava i nisko raslinje – 3 vatrogasca – 1. vozilo, 0,30 sati 

rada)  
- DVD Črnkovci (2.požarne intervencije – 19 vatrogasaca – 2 vozila, 5,55 sati 

rada) 
 U ovim intervencijama ukupno je sudjelovalo 28 vatrogasaca, intervenirala su 
4 vozila koja su prešla 29 km i utrošeno je 5,55 sata do gašenja požara. 
               Uzbunjivanje vatrogasaca svih DVD-a vrši se putem sustava za 
uzbunjivanje ECOTEL GR 10 proizvod tvrtke VIERVING iz NjEMAČKE, u suradnji sa 
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korporacijom SIEMENS,razvilo je nekoliko ureñaja na bazi GSM tehnologije, koji 
služe za brzo uzbunjivanje velikog broja ljudi putem sms poruka. 
           Dana 29.svibnja, u mjesecu zaštite od požara  održana je združena 
vatrogasna vježba DVD- a Donji Miholjac, DVD-a Našice i DVD-a Beničanci te 
operativaca i dobrovoljnih vatrogasaca OS Beničanci pod nazivom SVIBANJ 2012. 
 U organizaciji vatrogasne zajednice Donji Miholjac, a s domaćinstvom DVD-a 
Črnkovci održano je područno vatrogasno natjecanje 10.lipnja 2012.godine 
 Pored navedenog, predavanjima i izobrazbama, rad sa djecom i mladeži, 
edukacija stanovništva putem lokalnog radija i dnevnog tiska i letcima, suradnja sa 
dječjim vrtićima i školama i mnoge druge aktivnosti pridonijele su sveukupnom 
boljem i kvalitetnijem upoznavanju naše zajednice sa važnošću kako prevencije tako 
i sveukupne zaštite od požara. 
  Zbog nedostatnog priliva financijskih sredstava iz proračuna Grada Donjeg 
Miholjca, sva DVD-a na području Grada Donjeg Miholjca sva dosadašnja djelovanja 
kroz pojačana dežurstva i ostale oblike stalnih dežurstava i tome slično, nastavila su 
sa djelovanjem,ali kroz tzv. pasivnu zaštitu. 
 Iz gore navedenih razloga i problem kvara na elektroventilima hidrauličke 
autoljestve nije riješen, jer za servisiranje ovakvog sofisticiranog stroja koji se vrši u 
Mariji Bistrici nema sredstava. 
      DVD Donji Miholjac financira se iz proračuna Grada D. Miholjca za osobne 
dohotke zaposlenih, te iz vlastitih sredstava pružanja usluga i obavljanja drugih 
gospodarskih i društvenih djelatnosti. 
 U 2012. godini za DVD Donji Miholjac osigurano je i realizirano 610.000,00 kuna, za 
vatrogasnu zajednicu Grada D. Miholjca osigurano je i realizirano 35.000,00 kuna, te 
za DVD u prigradskim naseljima Grada D. Miholjca 10.362,50 kuna. 
 
                IV. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA D ONJI MIHOLJAC  
 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac čine aktivni članovi, aktivni – mladi 
članovi, potporni (pomažući) članovi, počasni članovi te dobrovoljni davatelji krvi. 
Aktivno članstvo trenutno broji 669 članova, aktivnih – mladih članova ima 362., 
potpornih 45, počasnih 2 te dobrovoljnih davatelja krvi 1550 što ukupno iznosi 2628 
članova. 
U 2012.godini održani su sljedeći tečajevi :  

- 14 tečajeva prve pomoći za vozače, 161 polaznik 
- 1 tečaj prve pomoći za stanovništvo, 20 polaznika 
- 4 tečaja prve pomoći za mladež, 45 polaznika 
- 6 tečaja prve pomoći zaštite na radu, 55 polaznika . 

Pokaznim vježbama u tjednu HCK – a, te po školama upoznaje se grañane s 
problematikom prve pomoći i dobiva na zainteresiranosti novih volontera kod mladih , 
a isto tako i kod grañana za aktivnosti Društva. 
U 2012.godini planirano je dobrovoljno davanje krvi od strane 550 osoba, pristupilo je 
489, odbijeno 74, ostvareno 415, a krv dali prvi puta 33 osobe. 
U 2012.godini održana su predavanja s temama na zdravstveni odgoj kako slijedi : 

- prevencija ovisnosti, 2 predavanja, 22 slušača 
- AIDS , 1 predavanje , 12 slušača 
- animiranje za DDK-a 
- tjedan TBC-a , 2 predavanja, 20 slušača 
- prva pomoć, osobna higijena, ekologija i drugo – 4 predavanja za korisnike 

dnevnog   boravka, 90 slušača, te jedna izložba sa 50 posjetitelja. 
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 Jednom mjesečno u dnevnom boravku medicinska sestra mjeri visinu šećera 
kod starijih osoba. Od ostalih aktivnosti mladi u Crvenom križu održavaju radionice s 
naglaskom na osobnu higijenu i ponašanje na javnim mjestima, škole, kafići i dr. 
U 2012.godini pristigle su sljedeće privatne donacije : 

- 200 kg paketa hrane 
- 100 kg higijenskih paketa 
- 30 komada para obuće 
- 900 kg odjeće 
- dvoja invalidska kolica 
- ostalo : 500 kg sjemena, 2800 kg gnojiva te 700 kg hrane za stoku. 

 Služba traženja u 2012.godini zaključila je jedan predmet i trenutno je u 
postupku još 4 predmeta uz davanje potrebnih informacija u svezi Službe traženja 
ovisno na upite i zainteresiranost grañana.  
 Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac kontinuirano, podjelom 
promidžbenog materijala tokom cijele godine, objavom u lokalnoj radio postaji i 
putem lokalnog Oglasnika Grada upoznaje stanovništvo s opasnošću od mina . 
 Rad sa mladeži provodi se u 4 osnovne škole i u jednoj srednjoj školi sa 
sljedećom tematikom:  

- aktivnosti promocije rada pokreta Crvenog križa u osnovnim školama, 
proljeće-jesen šk.g. 

- edukacije novih članova mladeži ( učenici os.škola ) po os.školama 
- edukacija učenika srednje škole za dobrovoljno davalaštvo krvi i za pomoć 

starijim osobama. 
 U 2012.godini putem Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac 
osposobljen je jedan profesionalac i dva volontera za predavače prve pomoći, te 4 
profesionalca i 12 volontera za njegu oboljelih i starijih osoba ( geronto domaćice). 
 Program Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama djeluje na području 
Grada Donjeg Miholjca od 2007.godine, te je 2008.godine proširen na Općinu 
Viljevo, Marijanci, Podravska Moslavina i Magadenovac. U program je uključeno 200 
korisnika starije životne dobi. Tim koji obilazi korisnike i svakodnevno im pruža 
usluge sastoji se od : 8 geronto domaćica, 2 pomoćna radnika, medicinske sestre, 
domaćice i spremačice dnevnog boravka, te voditeljice programa.  
 Program je financiran od strane resornog Ministarstva Vlade Republike 
Hrvatske sa ukupnim iznosom od 670.500,00 kuna za cijelu godinu, te iz dijela 
financijskih sredstava Proračuna Grada Donjeg Miholjca i novoustrojenih općina. 
 Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Donjeg Miholjca član je Gradskog 
stožera zaštite i spašavanja te Drušvo s opremom ( kreveti , nosila, torbice i sanitarni 
materijal prve pomoći ) u suradnji sa Županijskim stožerom Crvenog križa sudjeluju u 
aktivnostima pripreme i realizacije na području Grada. 
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac uključeno je u projekt COMMO-
mobilizacija lokalne zajednice koji je započeo 01.srpnja 2010.godine i traje dvije 
godine, a financiranje sredstvima UNICREDIT fondacije iz Italije (cca 500 000,00 kn). 
Do sada je u projekt uključeno 335 direktnih korisnika , 5 ili 6 volontera sa ostvarenih 
oko 1400 usluga ( prijevoz u zdravstvene ustanove – više od 220, uslužno pranje 
rublja, predavanja, radionice i individualna savjetovanja, pomoć u pribavljanju 
potvrda i sl.-1180 usluga ). 
 U toku 2012.godine dugotrajno nezaposlene osobe evidentirane na HZZ-u od 
1.-3 godine, putem društva zaposlene su kroz humanitarni servis u pomaganju 
starijima samačkim bolesnim osobama u trajanju od 2 do 4 mjeseca – zaposleno 
ukupno 6 osoba ( 2. muške i 4 ženske osobe ). 
 U Službi spašavanja života na vodi putem Društva na kupalištu Nove Drave od 
6.- 9 mj.2012.godine preventivno je djelovao jedan spasioc. 
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U 2012. godini za Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac,Iiz proračuna Grada 
D. Miholjca, sa pozicije- redovna sredstva, osigurano je i realizirano 61.029,59 kuna; 
te sa pozicije- Program pomoć i njega u kući 698.000,00 kuna. 
 
             V. 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, Kinološka udruga, Radio-amatersko društvo, Klub 
uzgajivača malih životinja – golubova. 
 
 
              VI. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE  SE ZAŠTITOM I 
                   I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDO VNIH 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. Dom zdravlja Donji Miholjac, 
            3. Hitna služba i Zavod za javno zdravstvo Donji Miholjac, 
            4. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac, 
            5. Policijska postaja Donji Miholjac, 
            6. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, 
            7. Hrvatske šume, 
            8. Hrvatske ceste, 
            9. Županijska uprava za ceste, 
            10. HEP Distribucija 
            11. Hrvatske vode, 
            12. Županijski centar 112, 
            13. Hrvatske pošte, 
            14. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga 
 
          KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac koji je u većinskom vlasništvu Grada Donjeg 
Miholjca ima u svom vlasništvu značajna materjialno-tehnička sredstva, grañevinsku i 
drugu mehanizaciju te opremu i kao takav predstavlja veoma značajan subjekt 
spašavanja posebno u oblasti vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada. 
          U 2012. godini za KG „Park“ D. Miholjac osigurano je i realizirano za 
održavanje javnih površina 450.387,74 kuna, te za vodovodnu mrežu u prigradskim 
naseljima 1.310.191,26 kuna. 
U  tijeku je izrada Plana zaštite i spašavanja na području Grada Donjeg Miholjca. 
 
                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG 
                                                                                      VIJEĆA: 
                                                                               Damir Kupanovac,v.r. 
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       42. 

                     
       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
           GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/10-01/  
URBROJ: 2115/01-01-10-1 
D.Miholjac, 06. ožujka  2013. 
 
 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 
174/04, 79/07.i 38/09. i 127/10.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca 
(“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca na 23. sjednici održanoj dana   06. ožujka 2013. godine, donosi  
 

SMJERNICE    
za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na po dručju 

Donjeg Miholjca u 2013. godini 
 

 UVOD 
 
 
 Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada 
Donjeg Miholjca, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih 
nesreća i katastrofa utvrñenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih dobara i 
okoliša s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša, kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini i to 
kako slijedi: 
 

I. PLANSKI DOKUMENTI 
 
 Temeljem odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju Grad Donji 
Miholjac, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je donijeti 
za svoje područje Procjenu ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. 
 Izrada navedenih planskih dokumenata može se povjeriti ovlaštenim pravnim 
osobama, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilnika o uvjetima koje moraju 
ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području 
planiranja zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 38/08.). 
 Temeljem Ugovora sklopljenog izmeñu Grada D.Miholjca i Zavoda za 
unapreñenje sigurnosti od 23. listopada 2009. godine istom društvu povjerena je 
izrada Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od velikih 
nesreća i katastrofa (Procjena ugroženosti) i Plan zaštite i spašavanja. 
            Procjena ugroženosti stanovništva, materijalno-kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada D. Miholjca donesena 20. prosinca 
2012. godine. 
            U tijeku je izrada Plana zaštite i spašavanja Grada D. Miholjca. 



Službeni glasnik br. 3/13.   Strana 138. 
 

Za izradu Plana zaštite i spašavanja u proračunu Grada D. Miholjca za 2013. godinu 
planiran je iznos od 40.000,00 kuna. 
U 2013. godini planira se i izrada Plana djelovanja civilne zaštite.  
 
 

II. CIVILNA ZAŠTITA 
 
 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca svojom Odlukom o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja od 9. studenog 2009. godine, imenovalo je članove Stožera 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju i odredbama Pravilnika o 
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
U 2013. godini potrebno je donijeti Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i 
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada D. Miholjca, temeljem 
obavijesti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Osijek. 
Isto tako, u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća 
Grada D. Miholjca, nakon provedenih lokalnih izbora, potrebno je donijeti novu 
Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada D. 
Miholjca. 
 
 
 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
 GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 
 Gradsko poglavarstvo Grada Donjeg Miholjca na 58. sjednici održanoj dana 9. 
studenog 2008. godine donijelo je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene za grad Donji Miholjac kao potpora  za provoñenje mjera zaštite i 
spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koji se u okviru 
redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provoñenje mjera civilne 
zaštite. 
 U navedenom periodu potrebno je: 
 - kontinuirano provoditi osposobljavanje članova postrojbe civilne  
   zaštite opće namjene, 
 - izvršiti nabavu osobne i skupne opreme za članove postrojbe civilne 
   zaštite opće namjene, 
 - osigurati adekvatni skladišni prostor za opremu i sredstva postrojbi 
   civilne zaštite opće namjene. 
Temeljem članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg 
Miholjca („Službeni glasnik Grada D. Miholjca“ br. 3/09. i 7/09.) Gradsko vijeće Grada 
D. Miholjca 31. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca. 
U 2013. godini, u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Gradskog 
vijeća Grada D. Miholjca, a nakon održanih lokalnih izbora, potrebno je donijeti novu 
Odluku o osnivanju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada D. Miholjca. 
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 III. VATROGASTVO 
 
 Na temelju dosadašnjih iskustava i planiranja poduzimanja odreñenih planskih 
smjernica u rješavanju odreñenih aktivnosti za unapreñenje razvoja vatrogastva na 
području grada Donjeg Miholjca, a posebno profesionalne jezgre DVD-a Donji 
Miholjac, a u sklopu Vatrogasne zajednice D.Miholjac i sukladno materijalno-
financijskoj konstrukciji u 2013. godini planira se slijedeće:  

- Iznalaziti financijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti DVD-a. 
- Raditi na osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova putem 

sudjelovanja u izobrazbama za zvanja i specijalnosti te polaganja ispita za 
vatrogasne suce. 

- Raditi na pomlañivanju članstva okupljajući vatrogasnu mladež u DVD-a 
putem izvanškolskih aktivnosti. 

- Različitim aktivnostima provoditi preventivnu zaštitu na povećavanju 
protupožarne kulture i sprječavanju nastanka požara. 

- Provoditi praktične vježbe i različita teorijska predavanja te povećavati razinu 
stručnosti i osposobljenosti cjelokupne vatrogasne postrojbe. 

- Sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima i KUP-ovima 
- Obilježiti dan Sv. Florijana- nebeskog zaštitnika vatrogasaca i mjesec zaštite 

od požara                                                   
- Za vrijeme žetvenog razdoblja i turističke sezone provoditi pojačane    mjere 

zaštite od požara u suradnji s jedinicama lokalne uprave i    samouprave te 
prema mogućnostima ustrojiti pojačana vatrogasna dežurstva, ophodnje i 
motrenja i uključivati u rad i ostale udruge na području šire zajednice 

- Održavati u ispravnom stanju sadašnju opremu i ureñaje za gašenje požara i 
iznalaziti sredstva za nabavku novijih 

- Iznaći rješenje za nabavku vozila za tehničke intervencije te davati podršku 
Gradu u nastojanjima za iznalaženje drugih mogućnosti u iznalaženju 
sredstava za potrebe primjerene vatrogasne zaštite 

- Izvršavati i provoditi mjere i odluke koje pred DVD postave tijela VZ grada, 
područja i VZ Osječko-baranjske županije 

- Sudjelovati u obilježavanju vatrogasnih obljetnica i svečanosti koje organiziraju 
susjedne vatrogasne zajednice odnosno druga bliska DVD-a. 

- Proširivati suradnju sa drugim vatrogasnim društvima u zemlji i inozemstvu u 
razmjenjivanju znanja i iskustava, a sve u cilju unapreñivanja rada u DVD-u. 

- Izvršiti pravovremene i kvalitetne pripreme za održavanje godišnje Skupštine 
DVD-a. 

- Stalno raditi na dodatnom opremanju informatičke opreme. 
- Iznaći rješenje za popravke postojećih objekata i sukladno mogućnostima 

izvršiti nadgradnju odnosno adaptaciju postojećih zgrada. 
- Neprekidno ukazivati na problem nedostatnog broja profesionalnog kadra 

propisanog Planom ZOP-a i tehnoloških eksplozija za područje Grada D. 
Miholjca. 

 U 2013. godini u proračunu Grada D. Miholjca za DVD Donji Miholjac 
planirano je 610.000,00 kn, za DVD u prigradskim naseljima 18.000,00 kn, te za 
Vatrogasnu zajednicu Grada Donjeg Miholjca 35.000,00 kuna. 
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      IV. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOL JAC 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac u 2013. godini provodit će zadaće i 
aktivnosti u interesu zaštite stanovništva, kako u miru tako i u slučaju nastanka 
elementarnih nepogoda ili u slučaju ratnih sukoba putem sljedećih aktivnosti : 

- za poboljšanje života ugroženih osoba mobilizacijom snage humanosti u 
narednom periodu , a u granicama mogućnosti društva primjenjivati će se Plan 
strategije 2013. 

- osposobljavati grañane za pružanje prve pomoći te formirati nove ekipe prve 
pomoći, a podmlañivati postojeće ekipe prve pomoći. Trajno provoditi i 
predavanja iz prve pomoći u osnovnim školama te uključiti sve škole u 
natjecanje iz pružanja prve pomoći 

- pristupiti obučavanju članova ekipa uključujući i ročnike koji su bili u civinom 
služenju vojnog roka za otklanjanje posljedica izazvanih elementarnim 
nepogodama i terorističim djelovanjima te njihovo uključivanje u postrojbe 
civilne zaštite. 

- osposobiti što veći broj grañana za pružanje njege i pomoći bolesnima, 
invalidima, povrijeñenima i ostalim osobama kojima je ta pomoć potrebna u 
mirnodobskim i ratnim uvjetima. Organizirati ih u ekipe i druge formacije i 
opremiti ih za uspješno samostalno djelovanje kao ekipe Crvenog križa. U 
suradnji s Domom zdravlja i Centrom za socijalnu skrb osnovati i staviti u 
funkciju Centar za njegu i pomoć u kući s maksimalnim učešćem dobrovoljnih 
aktivista, te organizirati savjetovalište za upućivanje u način njegovanja 
članova obitelji u kojima postoji osoba koju je potrebno njegovati. 

- u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničke bolnice Osijek, te 
prema potrebi sa drugim zavodima u RH, provoditi akcije darivanja krvi pored 
osiguranja dovoljnih količina krvi i krvnih sastojaka za liječenje i pričuvu. 

- u zdravstvenon odgoju i obrazovanju, osobito djece i mladeži, razvijati osjećaj 
o osobnoj odgovornosti za vlastito zdravlje i izgrañivati stav prema njegovom 
očuvanju i unapreñenju.  

- Uključivati mladež osnovnih škola i srednjih škola u Program prevencije 
ovisnostima kao i odrasle sa problemima ovisnosti. 

- osposobiti potreban broj grañana i opremiti ekipe za socijalni rad i samostalno 
djelovanje u Mjesnim odborima. Organizirati i provoditi akcije solidarnosti na 
djelu radi sakupljanja materijalnih sredstava za pomoć onima kojima je ta 
pomoć potrebna. 

- nastaviti na Programu dnevnog boravka i pomoći u kući za starije osobe i 
drugim aktivnostima voditi brigu o osobama u stanju socijalne potrebe, a 
posebice bolesne i invalidne djece, starih, nemoćnih i usamljenih osoba. 

- organizacijsko jačanje kadrovsko i materijalno opremanje Službe traženja i 
osposobljavanje povjerenika Službe traženja na području Grada. 

- aktivno sudjelovati u izradi procjene opasnosti od prirodnih i tehnoloških 
opasnosti i Zaštite na miholjačkom području s osnovnim odgovornim 
subjektima te precizno odrediti zadaće Društva za sudjelovanje u istim. 

- jačati materijalne uvjete za rad Društva te izboriti zakonsko izdvajane od 
strane Grada i novoustrojenih općina, kao i Osječko-baranjske županije i 
drugih subjekata kroz partnerski odnos. 

  
 U 2013. godini u proračunu Grada Donjeg Miholjca za Gradsko društvo 
Crvenog križa D. Miholjca planirano je 70.000,00 kuna, te za Program pomoć i njega 
u kući 700.000,00 kuna. 
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V.    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, Kinološka udruga, Radio-amatersko društvo, Klub uzgajivača 
malih životinja – golubova, Gorska služba spašavanja. 
  

 
 VI.   OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITO M I  

          I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNIH DJEL ATNOSTI 
 
 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 i u skladu s Odlukom o odreñivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada D. 
Miholjca. 
 Pored institucija u vatrogastvu i Crvenom križu, to su slijedeće službe i pravne 
osobe: 

1. KG „Park“ d.o.o. Donji Miholjac, 
2. Dom zdravlja Donji Miholjac, 
3. Hitna služba i Zavod za javno zdravstvo Donji Miholjac, 
4. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac, 
5. Policijska postaja Donji Miholjac, 
6. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, 
7. Hrvatske šume, 
8. Hrvatske ceste, 
9. Županijska uprava za ceste, 
10. HEP Distribucija  
11. Hrvatske vode, 
12. Županijski centar 112, 
13. Hrvatske pošte, 
14. Tvrtke iz područja grañevinarstva i prijevozničkih usluga. 

 
 KG „Park“ d.o.o. D.Miholjac koji je u većinskom 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 i zbrinjavanja otpada. 
U 2013. godini u proračunu Grada D. Miholjca za vodovodnu mrežu u prigradskim 
naseljima na području Grada D. Miholjca planirano je 1.400.000,00 kuna, te za 
održavanje javnih površina 600.000,00 kuna. 
 Sa ostalim sudionicima zaštite i spašavanja iz ove domene, a koji se 
financiraju iz državnog proračuna, proračuna Županije ili prema tržišnom principu, u 
narednom razdoblju potrebno je da se putem Stožera zaštite i spašavanja, nakon 
izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od velikih 
nesreća i katastrofa i Plana zaštite i spašavanja od strane ovlaštene kuće, izradi 
odreñena Analiza stanja spremnosti navedenih službi i pravnih osoba za djelovanje u 
slučaju katastrofa i većih nesreća, kako bi se na taj način utvrdili načini dogradnje i 
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jačanja dijela njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno značajnim za zaštitu i 
spašavanje a koje nisu posebno neophodne za obavljanje njihovih redovnih 
djelatnosti. 
 Iz naprijed navedenog od istih će se zatražiti podaci isključivo o programima 
čija realizacija doprinosi materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog sustava zaštite i 
spašavanja na području grada Donjeg Miholjca i koje su pod tim uvjetima spremne 
financirati ili sufinancirati zaštitu i spašavanje. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG 
VIJEĆA: 

Damir Kupanovac,v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službeni glasnik br. 3/13.   Strana 143. 
 

 

S A D R Ž A J 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
IZDAJE: Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
  Glavni i odgovorni urednik: Melita Grüll, univ.spec.admin.publ.    
  Godišnja pretplata iznosi 300,00 kuna 
  Uplata se vrši na broj računa: 2500009-1808600006   
  Proračun Grada Donjeg Miholjca 
  ŠIFRA: 21  7803 + mati čni broj 
  sa naznakom za:  “Službeni glasnik Grada Donjeg M iholjca"  
 
 

 GRADSKO VIJEĆE Strana  
   

37.  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova  
Stožera zaštite i spašavanja Grada Donji Miholjac 118 

   
38. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada  

Donjeg Miholjca za 2012. godinu 119 
      

39. Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta 
mladih Grada Donjeg Miholjca 120 

      
40. Program rada Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca za  

razdoblje I-XII 2013. godine 122 
      

41. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Donjeg Miholjca u 2012. godini 130 

      
42. Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na 

području Donjeg Miholjca u 2013. godini 137 
      


