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Obrazloženje

Članak 31. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15) određuje da 
udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke 
djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 
operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama navedenog zakona i 
planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 32. stavak 3. određuje kako udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za 
sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na 
čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Slijedom navedenog, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP) kao kinološka 
udruga pridružuje se krugu neprofitnih pravnih osoba za koje je zakonodavac utvrdio da je njihova 
djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Ulogu Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa - Grupe potražnih pasa Rijeka prepoznaje  
Grad Rijeka s obzirom da postoji potreba za korištenjem pasa specijaliziranih za potragu za 
unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima.  

Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP) kao kinološka udruga na nivou 
Republike Hrvatske osnovana je 2004. godine, a Hrvatska udruga potražnih pasa – Grupa 
potražnih pasa Rijeka osnovana je 2009. godine.

Udruga je članica International Rescue Dog Organization-a (IRO-a), koja je krovna 
organizacija za potražne pse spasioce. 

Osnovna je zadaća udruge angažiranje i obučavanje vodiča i pasa za potrebe potražnih 
akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima. 

Rad s psima u ruševinama vrlo je karakterističan te iziskuje mnogo rada i odlazaka na 
trenažne poligone. Činjenica je da je sa službenim psom potrebno vježbati i održavati njegov 
nagon za potragom dva puta tjedno. U tim treninzima sudjeluju uz vodiče i markiranti.

Od vodiča službenih pasa često se traži odlazak na teške i nepristupačne terene, te je
njihova brza reakcija potrebna baš kada su uvjeti najlošiji. Ovakvo djelovanje mora imati i 
financijsku potporu koju Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka 
trenutno ne može provesti sama. Dio troškova vezanih za rad sa službenim psima snose osobno 
vodiči.

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu na poziciji 914 osigurano je 20.000 kn za 
aktivnosti Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupe potražnih pasa Rijeka.

HUOPP-Grupa potražnih pasa Rijeka dostavila je Odjelu za gradsku samoupravu i upravu 
detaljno izvješće o radu te financijsko izvješće o utrošku sredstava u 2016. godini, kao i Radni 
program za 2017. godinu iz kojeg su vidljive sve planirane aktivnosti udruge za tekuću godinu.

Na temelju navedenog, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Hrvatske udruge za 
obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka u 2016. godini.

U prilogu:
1. Izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava HUOPP – Grupa potražnih pasa Rijeka u 2016. 
godini
2. Radni program HUOPP-a Rijeka i troškovnik za 2017. godinu



HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA

GRUPA POTRAŽNIH PASA RIJEKA
Škurinjskih žrtava 17, 51000 Rijeka

IZVJEŠĆE O RADU I UTROŠKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
HUOPP-GPP RIJEKA

U 2016. GODINI

Članovi HUOPP-GPP Rijeka sudjelovali su u 2016. godini na petnaest (15) inozemnih 
aktivnosti i vježbi, odnosno tečaja.

Dodatno je u spomenutom razdoblju na području Republike Hrvatske odrađeno još 
sedamnaest (17) višednevnih ili cjelodnevnih vježbi ili tečaja.

Član naše udruge u mjesecu kolovozu i rujnu položio je dva (2) ispita traženja u 
ruševinama po međunarodnom programu (A RH-T i B RH-T). To mu omogućuje odlazak na 
licenciranje Mission readiness test, kao preduvjet za međunarodne misije. 

Navedeni je član, sukladno položenim ispitima, bio upućen u mjesecu studenom na najteže 
svjetsko licenciranje vodiča i potražnih pasa MRT (Mission readiness test), u organizaciji 
IRO-a (International Rescuedog Organization) kojeg je također uspješno položio, što omogućuje 
direktno članstvo u međunarodnom timu za pretraživanje ruševina po potrebi u cijelom svijetu.

U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje sudjelovali smo s vodičima i psima na nekoliko edukacija djece o sustavu civilne 
zaštite.

Uz redovne vikend vježbe s potražnim psima naši članovi prosječno su odradili jedan trening
tjedno na području grada Rijeke ili okolici, što iznosi 48 treninga. Većina članova uz redovnu obuku
traženja sa psima u ruševinama dodatno obučava pse na treninzima poslušnosti po programu
međunarodne organizacije spasilačkih pasa IRO, što je nužno provoditi kako bismo mogli pristupiti
službenim ispitima. 

Predsjednica

Nataša Dančulović Škalamera









Grad Rijeka, Trpimirova 2/IV, 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                                     www.rijeka.hr
Tel. ++38551209470, Fax. 209480                                                                                                                                      E-mail: mladen.vukelic@rijeka.hr


	Izvjesće HUOPP-GPP Rijeka 2016..doc

		2017-03-31T13:09:19+0200
	MLADEN VUKELIĆ




