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Hrvatska gorska služba spašavanja (u daljnjem tekstu HGSS) udruga je koja od svog osnutka
1950. godine do danas ispunjava mnoge izuzetno značajne društvene funkcije. Prije svega stavljajući
svoja specifična stručna znanja u funkciju zaštite i spašavanja ljudi i imovine HGSS podiže sigurnost
građana na višu razinu omogućujući tako široj društvenoj zajednici da lakše i učinkovitije ostvari svoj
puni razvojni potencijal. Potvrdu ovoj tezi možemo naći u nizu djelatnosti koje su danas nezamislive
bez adekvatne podrške HGSS-a. Brojne aktivnosti koje su danas sastavni dio suvremene turističke
ponude poput raftinga, paraglidinga i sl. ne bi bilo moguće provesti bez potpore i stručnog nadzora
HGSS-a, a ne treba zaboraviti da su pripadnici ove udruge neizostavni dio speleoloških istraživanja i
složenih alpinističkih pothvata koji pomiču granice ljudske spoznaje.
Ovdje treba naglasiti i nemjerljiv doprinos HGSS-a u umanjivanju šteta od nesreća izazvanih
izvanrednim djelovanjem prirodnih sila, a o predanosti kojom pripadnici HGSS-a pristupaju svojim
visoko rizičnim, odgovornim i duboko humanim zadacima, najbolje svjedoči podatak o više od 5.000
uspješno izvedenih akcija spašavanja u posljednjih 60 godina.
Nakon što je dugo bila ustrojena tek kao interna služba Hrvatskog planinarskog saveza i kao
takva nije imala adekvatan tretman, HGSS posljednjih godina, usvajanjem Zakona o Hrvatskoj
gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06. ) dobiva primjeren zakonski okvir za svoje
djelovanje i polako izrasta u organizaciju koja je opremljenošću i stručnošću spremna odgovoriti
specifičnim i izuzetno složenim zahtjevima koji se pred nju postavljaju.
Člankom 2. navedenog Zakona HGSS je definiran kao nacionalna, stručna, humanitarna
neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju
stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske. Pored toga ovim Zakonom,
uz ostalo, uređen je i ustroj, djelatnost i financiranje HGSS-a kao i prava njenih pripadnika u vrijeme
intervencija. U tom svjetlu treba istaknuti da je člankom 4. stavkom 2. Zakona određeno da se na
područjima jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) osnivaju stanice Hrvatske gorske
službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Financiranje navedenih stanica HGSSa regulirano je člankom 18. stavkom 2. navedenog Zakona kojim je određeno da se sredstva za
financiranje redovite djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja osiguravaju u proračunu
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uplaćuju na žiro račun stanice Hrvatske gorske
službe spašavanja.
Kako bi gore opisani model organizacije i financiranja HGSS-a bio praktično primijenjen
neophodno je da, sukladno članku 25. Zakona, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
sklopi s HGSS-om sporazum kojim će utvrditi postojanje zajedničkog interesa za djelovanje stanice i
urediti način i uvjete za njezino financiranje.
Navedenim sporazumom, uredio bi se ne samo način djelovanja i financiranje redovite
djelatnosti HGSS stanice Osijek na području Osječko-baranjske županije, nego i oblici suradnje
HGSS stanice Osijek i Osječko-baranjske županije u provedbi unapređenja sigurnosti u vanurbanim i
drugim nepristupačnim područjima izvan javnih prometnica.

1

Kako je jedna od intencija ovoga Sporazuma omogućiti kontinuirano stabilno financiranje
redovite djelatnosti HGSS stanice Osijek, a sukladno članku 30. točka 8. Statuta Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.),
odluku o višegodišnjem zaduživanju donosi predstavničko tijelo, neophodno je da Skupština Osječkobaranjske županije donese akt na temelju kojeg će župan u skladu sa svojim ovlastima, zaključiti
Sporazum o suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek i Osječko-baranjske županije,
kojim će se urediti sva gore navedena pitanja. Ovdje treba reći da su za financiranje redovite
djelatnosti HGSS stanice Osijek u 2011. godini, osigurana sredstava u Proračunu Osječko-baranjske
županije za 2011. godinu u iznosu 20.000,00 kuna, Program "Ulaganje za potrebe provođenja
aktivnosti HGSS, stanica Osijek".
Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da je adekvatna opremljenost i stručna
osposobljenost pripadnika HGSS stanice Osijek jedan od ključnih faktora za osiguranje primjerenog
stupnja sigurnosti čitave naše regije, Osječko-baranjska županija spremna je u okviru svojih
zakonskih obveza kao i svojih financijskih mogućnosti sufinancirati redovite djelatnosti HGSS stanice
Osijek.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka,
koji u prijedlogu glasi:

2

Temeljem članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ________________________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o
suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja,
stanice Osijek i Osječko-baranjske županije
I.
U svrhu obavljanja redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek na
području Osječko-baranjske županije, Osječko-baranjska županija će kontinuirano financirati
Hrvatsku gorsku službu spašavanja, stanicu Osijek, sukladno svojim financijskim mogućnostima u
iznosima koji za tu namjenu budu predviđeni proračunom Osječko-baranjske županije za tekuću
godinu.
II.
Redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek, u smislu točke I.
ovoga Zaključka su spašavanje i zaštita ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i
u drugim izvanrednim okolnostima, koje se ostvaruju provedbom temeljnih zadaća Hrvatske gorske
službe spašavanja određenih člankom 5. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
III.
Skupština Osječko-baranjske županije prihvaća Sporazum o suradnji Hrvatske gorske službe
spašavanja, stanice Osijek u predloženom tekstu, kojim se uređuje način financiranja redovitih
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek, kao i ostali oblici suradnje Hrvatske
gorske službe spašavanja, stanice Osijek i Osječko-baranjske županije.
IV.
Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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Osječko-baranjska županija, Osijek, Trg A. Starčevića 2, koju zastupa župan dr.sc. Vladimir
Šišljagić (u daljnjem tekstu: Županija)
i
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek, Osijek, Ribarska 1, koju zastupa pročelnik
Dragan Špehar (u daljnjem tekstu: HGSS, stanica Osijek),

sklopili su sljedeći

SPORAZUM
o suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja,
stanice Osijek i Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes Županije i HGSS, stanice Osijek, za
djelovanje HGSS, stanice Osijek na području Županije i uređuju se oblici i načini suradnje Županije i
HGSS, stanice Osijek u provedbi unaprjeđenja sigurnosti u vanurbanim i drugim nepristupačnim
područjima izvan javnih prometnica te aktivnosti spašavanja, zaštite života i imovine na prostorima na
kojima treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove kojima raspolaže HGSS, stanica Osijek.
Članak 2.
Zajednički interes Županije i HGSS, stanice Osijek, očituju se u sljedećim aktivnostima:
-

spašavanje na visinama i visokim objektima (silosi, tvornički dimnjaci, stambeni i poslovni
neboderi) u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim
prostorima
spašavanje iz podzemnih objekata, tunela i cijevi
spašavanje iz ruševina uz pomoć potražnih pasa
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.
Članak 3.
Kao potpisnica ovoga Sporazuma HGSS stanica Osijek obvezuje se:

-

-

Županiji staviti na raspolaganje stručno osposobljene kadrove i raspoloživu opremu u
provedbi aktivnosti navedenih u članku 2. ovoga Sporazuma kao i u provedbi drugih
aktivnosti u kojima je neophodno upotrijebiti posebne sposobnosti, spasilačke tehnike i
opremu kojom raspolaže HGSS stanica Osijek
dostaviti godišnji program rada i podnijeti izvješće o utrošku sredstava.
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Članak 4.
Županija kao potpisnica ovoga Sporazuma obvezuje se da će kontinuirano financirati redovite
djelatnosti HGSS stanice Osijek sukladno svojim financijskim mogućnostima, u okviru sredstava
predviđenih za ovu namjenu, proračunom Županije za tekuću godinu.
Sredstva iz prethodnog stavka doznačit će se za tekuću godinu na žiro račun HGSS stanice
Osijek po dostavi izvješća o utrošku sredstava za prethodnu godinu.
Članak 5.
Sve eventualne sporove proizašle iz ovoga Sporazuma, sporazumne stranke rješavat će
dogovorno, a ukoliko to ne bude moguće, ugovara se nadležnost suda u Osijeku.
Članak 6.
Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka sporazumna
stranka zadržava po 2 (dva).

U Osijeku,

Klasa:
Urbroj:

Za Osječko-baranjsku županiju
Župan

Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja
stanicu Osijek
Pročelnik

dr.sc. Vladimir Šišljagić

Dragan Špehar
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