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II. 
NAČELNIK

11. 

Na temelju članka 48. st.1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Zakona o predškols-
kom odgoju i obrazovanju ( 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 13. Statuta Općine Tisno  
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21), a u 
svezi sa člankom 33. Statuta Dječjeg vrtića Spužvica  od dana 19.kolovoza 2019.godine KLASA:012-03/19-01/01 
URBROJ:2182/1-12/5-5-19-1 općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

R J E Š E NJ E
o razrješenju i  imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić „Spužvica“

Članak 1.
 Siniša Čubrić iz Betine,  razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća  ustanove Dječji vrtić „Spužvica“   čiji 
osnivač je Općina Tisno ( u daljnjem tekstu: Osnivač). 

Članak 2.
          Nikša Pirjak iz Jezera imenuje za člana Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić „Spužvica“ kao predstavnik  
Osnivača. 

Članak 3.
 Imenovani član Upravnog vijeća imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Up-
ravnog vijeća koji je razriješen. 

Članak 4.
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:022-05/21-01/13
URBROJ:2182/05-02-21-1
Tisno, 28. lipnja 2021.godine

NAČELNIK:
Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec.,v.r.
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12. 

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 6. Pravilnika 
o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne 
zaštite ( Narode novine br.126/19 i 17/20) i članka 42. Statuta Općine Tisno  (Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) općinski 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 ( dalje u tekstu: Stožer civilne zaštite) te se 
imenuju načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera.
 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Članak 2.
 U Stožer civilne zaštite imenuju se:
 1.  Tome Belakušić, zapovjednik DVD-a Tisno,  za načelnika, 
 2.  Silvijo Tomas, komunalni i prometni redar u Općini Tisno,  za zamjenika načelnika,
 3.  Ivona Slavica,samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost,Služba civilne zaštite Šibenik,za članicu,
 4.  Dujo Troskot, pomoćnik načelnika za policiju PP Vodice, za člana, 
 5.  Šemsija Mujčinović, med.sestra, Zavod za hitnu medicinu Šibensko- kninske županije, za članicu,
 6.  Siniša Salamun, zamjenik zapovjednika DVD-a Tisno, za člana,
 7.  Tonka Mikulandra,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, za članicu,
 8.  Ana Mijić, predstavnica HGSS stanice Šibenik, za članicu,
 9.  Ante Marača, tehnički direktor Ježinca d.o.o. za komunalne djelatnosti, za člana, 
 10.  Ivica Pirjak,pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove,prostorno uređenje i planiranje te 
               komunalne poslove Općine Tisno, za člana
 11.  Nikša Pirjak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno, predstavnik Općine Tisno, za člana.

Članak 3.
 Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravan-
ja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom područ-
ju, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi općinski načelnik Općine Tisno. 

Članak 4.
 Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje 
preuzima općinski načelnik Općine Tisno.

Članak 5.
 Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi nadležno ministarstvo prema 
Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi ministar,  u roku od godine dana od imeno-
vanja u Stožer civilne zaštite. 

Članak 6.
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 
Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/17, 5/17, 3/19, 2/20).  

KLASA:022-05/21-01/14
URBROJ:2182/05-02-21-1
Tisno, 06.srpnja 2021.godine

NAČELNIK:
Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec., v. r.
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13. 

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 6. Pravilnika o 
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaš-
tite ( Narode novine br.126/19 i 17/20), članka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 
sustava civilne zaštite(„Narodne novine“, br. 69/16) te članka 3. Poslovnika o radu stožera Općine Tisno (Službeni 
glasnik Općine Tisno broj 4/17)  i članka 42. Statuta Općine Tisno  (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 
5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

PLAN  
pozivanja Stožera civilne zaštite  Općine Tisno

Članak 1.
 Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine 
Tisno  ( dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja 
tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju izvanrednog događaja i nastupa okolnosti u kojima je potrebno 
poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti na području Općine Tisno.

Članak 2.
 Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i usk-
lađuje 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, a sve po nalogu 
općinskog načelnika.
 U slučaju spriječenosti općinskog načelnika, Stožer civilne zaštite poziva načelnik Stožera Općine Tisno ili 
osoba koju on ovlasti.
 Osoba koja nalaže pozivanje i aktiviranje stožera određuje mjesto i vrijeme gdje se stožer treba sastati.

Članak 3.
 Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:
 
 1.  Tome Belakušić, načelnik 
 2.  Silvijo Tomas, zamjenik načelnika
 3.  Ivona Slavica, članica
 4.  Dujo Troskot, član
 5.  Šemsija Mujčinović, članica
 6.  Siniša Salamun, član,
 7.  Tonka Mikulandra, član
 8.  Ana Mijić, članica
 9.  Ante Marača,član
 10.  Ivica Pirjak, član
 11.  Nikša Pirjak, član, 

Članak 4.
 Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se vlastitim kapacitetima ( nadležni upravni odjel) sukladno redos-
lijedu iz članka 3. ovog Plana i tablici ( popis članova stožera) koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 5.
 Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.

Članak 6.
 Plan pozivanja je sastavni dio Poslovnika o radu stožera civilne zaštite Općine Tisno i Plana civilne zaštite 
Općine Tisno.
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14. 

Članak 7.
 Ovaj Plan stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 810-04/21-01/1
URBROJ:2182/05-02-21-1
Tisno, 12. srpnja 2021.godine 

NAČELNIK:
Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec.,v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 
42/20) te članka 30. Statuta Turističke zajednice mjesta Betina (Službeni glasnik Općine Tisno broj 6/20) te članka 
42. Statuta Općine Tisno  (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 
1/18, 2/20 i 2/21) općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

ODLUKU
o razrješenju  predsjednika Turističke zajednice mjesta Betina

Članak 1. 
 Petar Jakovčev iz Betine, Matije Gupca 7/B, razrješuje se dužnosti predsjednika Turističke zajednice mjesta 
Betina. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:022-05/21-01/15
URBROJ:2182/05-02-21-1
Tisno, 13.srpnja 2021.godine 

NAČELNIK:
Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec.,v.r.
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15. 

Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 
42/20) te članka 30. Statuta Turističke zajednice mjesta Betina (Službeni glasnik Općine Tisno broj 6/20) te članka 
42. Statuta Općine Tisno  (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 
1/18, 2/20 i 2/21) općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

ODLUKU
o imenovanju predsjednika Turističke zajednice mjesta Betina

Članak 1. 
 Jere Pavić iz Betine, Varoš 68, imenuje se za predsjednika Turističke zajednice mjesta Betina. 

Članak 2.
 Imenovani predsjednik iz članka 1. ove Odluke je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća 
Turističke zajednice mjesta Betina. 

Članak 3.
 Mandat imenovanog predsjednika Turističke zajednice mjesta Betina traje u vremenu trajanja mandata 
općinskog načelnika Općine Tisno koji ga je imenovao. 

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:022-05/21-01/16
URBROJ:2182/05-02-21-1
Tisno, 13.srpnja 2021.godine 

NAČELNIK:
Kristijan Jareb, struč.spec.ing.sec.,v.r.
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