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Broj 5

SADRŽAJ
I.
OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Općine Tribunj………0

načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i
47/16) te članka 50. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 5/13 i 8/15 i „Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 2/15), dana 6. srpnja 2017. godine
Općinski načelnik Općine Tribunj donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Stožera
civilne zaštite Općine Tribunj

I.
OPĆINSKI NAČELNIK

1.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera,

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite
Općine Tribunj (u nastavku teksta: Stožer) te
imenuje načelnik, zamjenik načelnika i članovi
Stožera.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje
usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava
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civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka
posljedica izvanrednog događaja i tijekom
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama na području
Općine Tribunj, a sukladno Zakonu o sustavu
civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.
Članak 2.
Stožer 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, za
svaku veliku nesreću i katastrofu priprema
detaljne i specifične radne operativne postupke
od značaja za koordiniranje djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera
i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi.
Članak 3.
Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika
načelnika i sedam članova (ukupno devet
članova).
Članak 4.
Na temelju postupka provedenog u skladu s
odredbom članka 6. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite ("Narodne novine", broj 37/16 i
47/16) u Stožer civilne zaštite Općine Tribunj
imenuju se:
1. ANTE PERKOV, načelnik Stožera,
zamjenik općinskog načelnika Općine
Tribunj,
2. ZDENKO JURIČEV MARTINČEV,
zamjenik načelnika Stožera, zamjenik
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Vodice,
3. RADE BILIĆ, član Stožera, načelnik
Policijske postaje Vodice,
4. DANIJELA ERCEG, članica Stožera,
načelnica Odjela za preventivne i
planske poslove Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Šibenik,

5. STANKO PERKOV, član Stožera,
komunalni redar u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Tribunj,
6. MATE JUGOV, član Stožera, voditelj
lučke operative u Marini Tribunj,
7. MATEJA BRANICA, članica Stožera,
upraviteljica Ribarske zadruge Adria,
8. NEVENKA BILAĆ, članica Stožera,
medicinska sestra u Ordinaciji obiteljske
medicine u Tribunju,
9. MARIO BLATANČIĆ, član Stožera,
spašavatelj - predstavnik Hrvatske
gorske službe spašavanja, Stanica
Šibenik.
Članak 5.
Članovi Stožera dužni su u roku od godine dana
od dana imenovanja u Stožer završiti
osposobljavanje koje provodi središnje tijelo
državne uprave nadležno za poslove civilne
zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba
koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim
programom i propisom koji donosi čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove civilne zaštite.
Članak 6.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, u
njegovoj odsutnosti zamjenik, a kad se proglasi
velika nesreća rukovođenje preuzima općinski
načelnik Općine Tribunj.
Način rada Stožera uredit će se poslovnikom
Stožera kojeg će temeljem odredbe članka 21.
stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite
donijeti općinski načelnik Općine Tribunj.
Članak 7.
Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete
za rad Stožera osigurava Jedinstveni upravni
odjel Općine Tribunj.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja za područje Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/13).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.
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Tribunj, 6. srpnja 2017.

NAČELNIK
Marko Grubelić, mag.oec.
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