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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga programa javnih potreba Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt programa javnih potreba 

Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu i u povodu toga 
donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Bjelovar za 2020. godinu kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  
 Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna 
Grgić Škaurin 

 
 

        GRADONAČELNIK 
       

                 Dario Hrebak 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                   
 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 

 
KLASA: 810-01/19-01/04 
URBROJ: 2103/01-04/1-19-4 
Bjelovar, 15. studenoga 2019. 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 

 
PREDMET: Nacrt programa javnih potreba Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 
 
 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt programa javnih potreba 

Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu, utvrdi ga kao 

Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.  

 
 
 
 
 

   PROČELNICA 

Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NACRT 

 
 
 
 
 
 
NAZIV PROGRAMA: 
 
 
SVRHA 
PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
CILJ PROGRAMA: 
 
 
 
OPIS PROGRAMA: 

 
STRUČNE OSOBE 
ZA PROVOĐENJE 
PROGRAMA: 
 
REZULTATI U 2019. 
GODINI: 
 
 
CILJEVI ZA 2020. 
GODINU: 
 
 
 
 
SREDSTVA ZA 
REALIZACIJU 
PROGRAMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSOBE U GRADU 
BJELOVARU 
ZADUŽENE ZA 
PROGRAM: 

 

 
Na temelju članka 18. stavaka 1 i 2 Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" 
broj 79/2006 i 110/2015) i točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 
2/13 i 1/18), Gradsko vijeće grada Bjelovara na .... sjednici održanoj …. studenoga 2019. godine 
donijelo je: 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE 
BJELOVAR ZA 2020. GODINU 

 
Svrha Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 
je sprječavanje nesreća i spašavanje u prirodi, na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim 
okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u svrhu 
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 
Organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje 
te trajno organiziranje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i 
sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća u planinama i drugim nepristupačnim područjima; 
 
Cilj Programa Javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 
je zadovoljavanje potreba spašavanja u nepristupačnim područjima, te unapređivanje rada u području 
zaštite i spašavanja. 
 
Program javnih potreba sastoji se kroz sufinanciranje redovite djelatnosti Stanice Bjelovar. 
 
U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice 
Bjelovar, brojni stručni suradnici i voditelji u udrugama i klubovima usko vezanih na djelatnost 
spašavanja i boravka na otvorenom (sportsko penjanje, alpinizam, speleologija, skijanje…) 
 
Tijekom 2019. godine provodila se redovna djelatnost Stanice Bjelovar, uključujući potražne akcije, 
edukacijsku i promotivnu djelatnost. Stanica je povećana za jedan potražni tim, te četiri nova člana u 
obuci. 
 
Provođenje kontinuiranog informiranja i educiranja fizičkih i pravnih osoba o opasnostima i mjerama 
sigurnosti u planinama i na drugim nepristupačnim područjima, izdavanje preventivnih i edukacijskih 
materijala u svezi sigurnosti osoba i imovine, sudjelovanje u vježbama i ostalim trenažnim 
programima. Planira se i nastavak edukacije novih članova i nabavka službenog kombi vozila, te 
obnavljanje dijela opreme čiji je rok istekao. 
 
Za provođenje svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba HGSS-a, Stanice Bjelovar 
za 2020. godinu potrebno je osigurati 20.000,00 kn proračunskih sredstava Grada Bjelovara. 
 

R.b. NAZIV PROGRAMA IZVOR 
FINANCIRANJA 

IZNOS ( kn ) 

 UKUPNO PROGRAMI:  20.000,00 

 
1. 

 
 

 
PROGRAM 1028 ORGANIZIRANJE I 

PROVOĐENJE ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

A102802 HRVATSKA GORSKA 

SLUŽBA SPAŠAVANJA 

38119 - Ostale tekuće donacije 

 

 
11 

 
20.000,00 

 
 

 

11 – Opći prihodi i primici 

 
Osobe zadužene za kontrolu, izvješćivanje o realizaciji programa su pročelnica Upravnog odjela za 
kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove i viši stručni suradnik za zaštitu na radu, tehničku 
kulturu, vatrogastvo i civilnu zaštitu. 

 

Program javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Bjelovar Grada Bjelovara za 2020. 
godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“. 
 
KLASA: 810-01/19-01/04 
URBROJ: 2103/01-02-19-1 
Bjelovar, .... studenoga 2019. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ. bacc. oec. 



Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama Grada 

Bjelovara na www.bjelovar.hr  

KLASA: 810-01/19-01/04 
URBROJ: 2103/01-04/1-19-3 

Bjelovar, 18. studenoga 2019.  
 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu programa 
javnih potreba  Hrvatske gorske službe spašavanja,  
Stanice Bjelovar za 2020. godinu  
 

 
   
 

  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove 

 Svrha dokumenta   Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju s 
javnošću o Nacrtu programa javnih potreba Hrvatske gorske 
službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 

 Datum dokumenta  18.11.2019. 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Nacrt programa javnih potreba Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
savjetovanja s javnošću Grada 
Bjelovara za 2019. godinu    
objavljenog na internetskim stranicama  
 Grada 

Redni broj 28. Plana savjetovanja s javnošću Grada  
Bjelovara za 2019. godinu (Klasa: 008-01/18-01/2, Urbroj: 
2103/01-01-18-3) 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove 

Koji su predstavnici  javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 
 
                   _ 

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim stranicama ili   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

 DA 
 

Internetska stranica Grada Bjelovara 
 

 Nacrt je objavljen dana 07.11.2019. godine 
na internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr 

Savjetovanje je trajalo od 

07.11.2019. - 14.11.2019. godine (8 

dana)  

 

Koji su predstavnici javnosti  

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

 
  

- 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
 primjedbi javnosti na određene odredbe 
nacrta 

  

Nije bilo dostavljenih prijedloga, primjedbi ili mišljenja 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/
http://www.bjelovar.hr/

