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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 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 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 imenovanja 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).   

 

 

 

                                                                                    NAČELNIK: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


