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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br.82/15), članka 6. stavka 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite ( NN br. 37/16) te članka 42. Statuta Općine Tisno ( 
Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) načelnik Općine Tisno donosi,  

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tisno 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Tisno te se imenuje načelnik, 
zamjenik načelnika i članovi Stožera civilne zaštite Općine Tisno. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama.  

 
Članak 2. 

U Stožer civilne zaštite Općine Tisno imenuju se:  
1. Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika Općine Tisno, za načelnika Stožera 
2. Tome Belakušić, zapovjednik DVD-a Tisno, za zamjenika načelnika Stožera 
3. Danijela Erceg, predstavnica Državne uprave za zaštitu i spašavanje, za članicu 
4. Dujo Troskot, pomoćnik načelnika Policijske postaje Vodice, za člana 
5. Šemsija Mujčinović, voditeljica Ispostave Tisno Zavoda za hitnu medicinu 

Šibensko- kninske županije, za članicu 
6. Lina Gregov, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, za članicu, 
7. Kristijan Jareb, direktor trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne 

djelatnosti, Tisno, za člana 
8. Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, za člana 



9. Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno, za člana.  
 

 

                                                  Članak 3. 

Stožer civilne zaštite Općine Tisno obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i 
obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, 
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  

Sukladno članku 21. stavku 5. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15) način 
rada Stožera civilne zaštite urediti će se Poslovnikom. 

 
Članak 4. 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika 
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine Tisno.  

 
Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Tisno.  
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