
Na temelju članka 9. stavka 3. i 4.  Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 
br.174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 4., 6., 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08) i 
članka 32. Statuta Općine Tisno  ("Službeni vjesnk Šibensko kninske županije" br. 5/13)  
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 29.srpnja 
2013.godine  donosi, 
 

O D L U K A  

o  osnivanju i imenovanju 

  Stožera zaštite i spašavanja Općine Tisno 

 
 

Članak 1. 
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Tisno  imenuju se: 
 
1. Miljenko Meštrov- načelnik stožera, zamjenik načelnika,   
 
2. Tomislav Belakušić zapovjednik DVD-a Tisno, - član,  
 
3. Danijela Erceg , voditeljica Odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Područnog ureda za     
    zaštitu i spašavanje Šibenik - član 
 
4.  Dujo Troskot, pomoćnik načelnika PP Vodice, član   
 
5.  dr.med. Krešimir Škarica, zamjenik ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Šibenik, član 
 
6.  Karlo Klarin, vijećnik Općinskog vijeća, član 
 
7.  Petar Jakovčev, vijećnik Općinskog vijeća, član  
 

Članak 2. 
Stožer iz članka 1. ove Odluke je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik Općine Tisno, a 
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, sukladno mogućnostima u odnosu na druge 
prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je Stožeru iz članka 1. ove Odluke  pružati 
stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran. 
 

Članak 3. 
Pozivanje i aktiviranje Stožera iz članka 1. ove Odluke nalaže načelnik Općine Tisno. Plan  
pozivanja Stožera iz članka 1. ove Odluke donosi načelnik Općine Tisno.  
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za imovinsko- 
pravne poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno.   
 

Članak 4. 
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Tisno KLASA: 810-01/09-01/2.V/3 
URBROJ:2181/05-01/09-2.V/3 od dana 07. kolovoza 2009.godine. 
 

 



 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko 
kninske županije". 

 
 

KLASA:810-01/13-02.V/07 

UR.BROJ:2182/05-01/13-02.V/07  

Tisno, 29. srpnja 2013.godine 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Tisno 

 

Predsjednik: 

 

Petar Jakovčev v.r. 

 


