
 Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 
(„Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec 
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13. i 3/18), Općinsko vijeće 
Općine Koprivnički Ivanec na 22. sjednici održanoj 14. prosinca 2018.  donijelo je 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba za obavljanje djelatnosti 

Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2019. godinu 
na području Općine Koprivnički Ivanec 

 
 

I. 
 

 Programom javnih za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – 
Stanica Koprivnica za 2019. godinu na području Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem 
tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu 
Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općina), a koji se odnose na financiranje redovne 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica (u daljnjem tekstu: 
HGSS – Stanica Koprivnica). 
 

II. 
 
 Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba Općine u 
aktivnostima HGSS – Stanica Koprivnica koji obuhvaćaju: 

- spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih 
nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima, 

- spašavanje iz podzemnih objekata, 
- dežurstva i spašavanja za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih 

aktivnosti u prirodi, 
- davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, 

sportskih i drugih aktivnosti u prirodi. 
- provođenje obuke spašavanja organiziranjem vježbi, seminara i tečajeva. 

 
III. 

 
 Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz točke 2. ovoga Programa 
osiguravaju se u Proračunu Općine Koprivnički Ivanec za 2019. godinu u ukupnom iznosu 
od 10.000,00 kuna. 
 

 
 
 
 



IV. 
 
 HGSS – Stanica Koprivnica obvezna je Općini podnijeti godišnje izvješće o 
izvršenju ovoga Programa u roku od 60 dana od isteka poslovne godine odnosno do 28. 
veljače 2020. godine. 
 

V. 
 

 Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 
županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 
 
KLASA: 810-01/18-01/21 
URBROJ: 2137/09-18-1 
Koprivnički Ivanec, 14. prosinca 2018. 
 
 
                                                                                                                    PREDSJEDNIK: 
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