
Na temelju članka 18. st.1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („NN“-br. 79/06 i 

110/15) i članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 

10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Promina, na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 

2015. god. donosi 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA 

za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik  
na području Općine Promina za 2016. god. 

 
Članak 1. 

 
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice 

Šibenik na području Općine Promina za 2016. god., a na temelju Sporazuma između Općine i HGSS 
Stanice Šibenik iz 2007. god. o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Šibenik na prostoru 
Općine Promina, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica, utvrđuje se 
zajednički interes za djelovanje HGSS-a na području Općine u cilju provođenja aktivnosti i mjera kojima 
je svrha spašavanje ljudskih života u izvanrednim uvjetima i na područjima nedostupnim redovitim 
službama. 
 

Članak 2. 
 

U svrhu iz stavka 1. ovog članka u Proračunu Općine Promina za 2016. god. osiguravaju se 
sredstva za financiranje HGSS – Stanice Šibenik u iznosu od 1.500,00 kn, što iznosi 1%  planiranih 
troškova ove stanice u 2016. god. 
 

Članak 3. 
 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa namijenjena su sufinanciranju redovite djelatnosti HGSS-a 
u skladu s Programom aktivnosti HGSS, Stanice Šibenik za 2016. god. koja obuhvaća 

- provođenje osnovne obuke spašavatelja 
- program održavanja znanja iz poznavanje prve pomoći pripadnika HGSS-a 
- produženje licence za gorskog spašavatelja 
- nabavu i obnavljanje rashodovane, potrošene ili uništene opreme 
- pripremu i idržavanje spremnosti 
- sprječavanje nesreća i unaprjeđenje sigurnosti – preventivne aktivnosti 
- osiguravanje prostora za obavljanje djelatnosti (Stanica Drniš) 
- održavanje redovnog rada stanice (hladni pogon) 
- intervencije. 

 
Članak 4. 

 
Sredstva iz članka 1. ovog programa uplatit će se jednokratno na račun HGSS, Stanice Šibenik. 
 

Članak 5. 
 

HGSS, Stanica Šibenik dužna je Općini podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa te 
utrošku sredstava u roku 60 dana od isteka poslovne godine. 

 
Članak 6. 



 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-

kninske županije“. 
    
KLASA: 836-01/15-01/1 
URBROJ: 2182/09-15-01 
U Oklaju, 15. prosinca 2015. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PROMINA 

 Predsjednik: 
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