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Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba 

u kulturi („Narodne novine“,broj 47/09,27/93 i 38/09) i 

članka 31.Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik 

Šibensko – kninske županije“,broj 1/21)  Općinsko vijeće 

Općine Ervenik na 10. sjednici, od 28. 12. 2022.godine, 

donosi  

Izmjene i dopune (I+D)  

PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Ervenik 

za 2022.godinu 

Tako da glasi:  

Članak 1. 

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine 

Ervenik za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) 

utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju 

kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od 

interesa za Općinu Ervenik koje provode Općina ili 

udruge koje djeluju na području općine Ervenik ,u 

okviru kulturne djelatnosti, kulturno umjetnička 

društva i sl. 

Članak 2. 

Svrha posebnih programa u kulturi jeste uspostava 

svekolikog kulturnog ozračja na području općine 

Ervenik , potreba aktivnosti branitelja , provedbom 

programa, akcija i manifestacija u kulturi od interesa 

za Općinu Ervenik .  

Članak 3. 

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba 

stanovnika Općine Ervenik.  

Članak 4. 

Opis programa: Ovaj program sastoji se iz slijedećih 

aktivnosti:  

1.Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u 

kulturi, 

2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava,  

3.Sport i rekreacija,  

4.Pomoć vjerskim zajednicama,  

5.Prevencija kriminaliteta – zaštita žena 

Članak 5. 

U provedbi ovog programa uključit će se,prema 

potrebi:  

 -ovlaštene osobe /voditelji udruga i druge stručne 

osobe iz djelatnosti kulture, angažirane prema 

potrebi.  

Članak 6. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  

Za provođenje ovog programa u proračunu Općine 

Ervenik planirano je 182.000,00/3.000,00  kn , a 

dodijeliti će se: 

1. Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u 

kulturi 40.000,00/1.000,00 kn 

2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava 

35.000,00/0,00 kn  

3.Sport i rekreacija 5.000,00/3.000,00 kn  

4.Pomoć vjerskim zajednicama100.000,00/1.000,00 

kn  

5.Prevencija kriminaliteta – zaštita žena 

2.000,00/1000,00 kn  

Članak 7. 

 Sredstva za ostvarivanje ovog programa planirana su 

u Proračunu Općine Ervenik, a raspodijeliti će se u 

vidu donacija ovisno o likvidnosti Proračuna Općine 

Ervenik.  

Raspodjelu sredstava prema prijedlozima/zahtjevima 

provoditelja aktivnosti odobrava općinski načelnik 

posebnim zaključkom , odnosno potpisom na zahtjev 

podnositelja zamolbe, a isplata temeljem ugovora o 

donaciji ,odnosno financiranju programa/aktivnosti. 

Ugovor se neće sklapati za pomoći dane vjerskim 

zajednicama. Sredstva iz članka 6. ovog Programa, 

doznačivati će se na žiro račune korisnika.  

Programska poveznica Proračuna Općine Ervenik za 

2022. god.: Program 22, A100241 i A100251. 

Članak 8. 

Korisnici sredstava iz članka 6. ovog Programa 

podnose izvještaje o utrošenim sredstvima.  

Članak 9. 

Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave 

u „Službenom glasilu Općine Ervenik“, a primjenjuje 

se od 01.01. 2022.godini.  

KLASA:400-06/21-02/8 

URBROJ:2182-14-02-22-5-1  

Ervenik, 28.12.2022. godine  

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE ERVENIK  

PREDSJEDNIK, Mirko Kovačević, prof. v.r.
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Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22 I 119/22), te članka 

31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), Općinsko vijeće 

Općine Ervenik na 10. sjednici, od 28. prosinca 2022.g., donosi  

Izmjene i dopune (I)  

PROGRAM-a socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik za 2022.godinu 

  

- tako da glasi: 

Članak 1. 

Programom socijalnih potreba Općine Ervenik za 2022.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu 

od 422.000,00 kuna/164.501,00 kuna.  

      Red. br./ Naziv djelatnosti/ Plan u kunama  

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć 100.000,00 /45.000,00 kuna/   

2. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove 50.000 ,00/0,00 kn   

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev 100.000,00/77.700,00 kn  

4. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola koji nisu obuhvaćeni programom 

socijalne pomoći 10.000,00/41.801,00  

5. Program predškolskog odgoja 162.000,00/134.000,00 P19, P100211   

 

Izvori financiranja:  

Proračun Općine Ervenik , Programska poveznica s Proračunom Općine Ervenik za 2022. 

godinu: P19, P20,P21, P25,  P10021,A1022,A10023, A10027. 

Članak 2. 

Programa socijalnih potreba Općine Ervenik za 2022.g. stupaju na osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasilu Općine Ervenik“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2022. godine.  

 

KLASA: 400-06/21-02/8  

URBROJ:2182/14-02-22-7-1  

Ervenik, 28.12.2022. godina 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK  

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. 
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Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,broj 68/18, 110/18, 

32/20), te članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske“ br. 1/21), Općinsko 

vijeće Općine Ervenik, na svojoj 10. sjednici održanoj dana  28.12.2022. godine donijelo je                

 

Izmjene i dopune (I.) PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ervenik za 2022. godinu 

-tako da glasi:  

Članak 1. 

I. OPĆI DIO 

Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini sukladno 

odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“broj 68/18, 110/18, 32/20).  

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, 

potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se 

donose na temelju posebnih propisa.   

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu financira se sredstvima: 

- komunalnog doprinosa; 

- iz naknade za koncesiju; 

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave; 
-     iz drugih proračuna;(županije i države) 

- fondova EU,FZZIEU; 

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i 

- iz donacija 
 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, 

revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja 

komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

 

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE 
STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U  2022. GODINI: 
 

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena 
gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova 
utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave. 
  

19



 

 

III. PROGRAM GRADNJE  GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE U 2022. GODINI 
 

Red. 

broj 
Objekt ili uređaj 

Vrsta 

poslova 

Planirana 

vrijednost u 2022. 

god (kn) 

1. Izgradnja  - Dom Ervenik G 
3.000,000,00/ 

260.200,00 

Sveukupno: 
3.000.000,00/ 

260.200,00 

 
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2022. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti 

   

Programska poveznica s Proračunom Općine Ervenik za 2022. godinu: P10018, A100181      

3.000.000,00/ 

260.200,00 

 

   

UKUPNO   3.000.000,00

/260.200,00 

 

Legenda: 

 

G gradnja 

N nadzor izgradnje 

PD projektna dokumentacija 

o     oprema 

 

 
IV. SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2022. GODINI 

 

SVEUKUPNO                                                                      3.000.000.00/260.200,00 

Članak 2. 

Program građenja Općine Ervenik za 2022.g. stupa  na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu 

Općine Ervenik“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2022. godine.  

 
KLASA: 400-06/21-02/8 
URBROJ:  2182-14-02-22-3-1 
Ervenik, 28.12. 2022.god. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Mirko Kovačević, prof. v.r.    
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Na temelju članka 72. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br.: 68/18,110/18, 32/20) i članka 

31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine 

Ervenik na 10. sjednici od 28.12.2022.godine, donosi 

Izmjene i dopune (I.) 

 PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2022.godini 

Članak 1. 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture  u 2022. godini  na području Općine Ervenik,  određuju 

se: 

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po 
djelatnostima, i  

2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. 
  

Članak 2. 

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene ovim Programom su: 

- Održavanje nerazvrstanih cesta  
- Održavanje javnih i zelenih površina i  
- Održavanje čistoće i odvoz smeća  
- Održavanje javne rasvjete   

 

Članak 3. 

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima: 

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture Procjena troškova  (kn) 

Održavanje nerazvrstanih cesta  

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i 

svu opremu, uređaje instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti  i 

tehničke ispravnosti cesta i prometne signalizacije na njima (redovito 

održavanje), ali i izvanredno održavanje po potrebi, kao i znatno 

poboljšanje – pojačano održavanje i modernizaciju nerazvrstanih cesta 

na području Općine Ervenik . Poveznica s proračunom Općine Ervenik 

za 2022. godinu P12, T10012 

10.000.000,00/506.000,00 kn   

Održavanje javnih zelenih površina  

 

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje 

i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, održavanje i 

njegu drveća te drugih poslova bitnih za održavanje tih površina. 

Ovu aktivnost općina provodi zapošljavanjem sezonskih radnika u 

Javnom radu. Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2022. godinu 

P13, A10013 

 

 

442.000,00/251.400,00 kn    

Održavanje čistoće javnih površina i odvoz smeća  

 

220.000,00/200.000,00 kn   
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Podrazumijeva održavanje čistoće javnih površina od otpada, kao i 

uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu 

ili zemljište Općine Ervenik. 

Redovito i pravovremeno pražnjenje kontejnera za smeće 

raspoređenih u svim naseljima Općine Ervenik važna je zdravstvena i 

sanitarna mjera i velik doprinos održavanju zdravlja za građane općine 

i šire. Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2022. godinu P04, 

A10050 

 

Održavanje javne rasvjete   

 

Podrazumijeva održavanje instalacija javne rasvjete kao i troškovi 

električne energije. Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2022. 

godinu P14, A10014 

446.897,00/628.000,00 kn   

Održavanje vodovodne infrastrukture 

Održavanje vodovodne mreže. 

Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2022. godinu P14,  

A10015 

50.000,00/0,00 kn   

Ukupno Program: ……………………………………………………11.158.897,00/ 1.585.400,00 kn   

 

Članak 4.  

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja: 

Proračun 11.158.897,00/ 1.585.400,00 kn   

 

Članak 5. 

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu 8. dan od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“  s primjenom od 

01.01. do 31. 12. 2022.godine. 

KLASA: 400-01/22-02/8 

URBROJ:2182-14-02-22-4-1 

Ervenik, 28.12.2022.g. 

  

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK  

Mirko Kovačević, prof. v.r. 
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Temeljem članka 110. stavka 1. Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“ 125/19) i članka 31. Statuta Općine 
Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 1/21.) Općinsko vijeće općine Ervenik na 10. sjednici od 
28.12.2022. god. donijelo je  

 
Izmjene i dopune (I.) 

P RO G R A M-a javnih potreba u vatrogastvu 

Općine Ervenik u 2022.g. 

-tako da glasi:  

Članak 1. 

Javne potrebe u vatrogastvu za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu obuhvaćaju potrebe 

utvrđene posebnim zakonom kao i one djelatnosti, poslove i akcije koje obuhvaća ovaj Program. 

Ovaj Program javnih potreba izrađen je sukladno Zakonu o vatrogastvu i materijalnim mogućnostima Proračuna 

Općine Ervenik.  

Članak 2. 

 

Program javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu financirat će se: 

I. Djelatnost DVD Ervenik sa 450.000,00/490.000,00 kuna  
Ukupno planirano: 450. 000.00/480.000,00 kn. 

II. Izvor sredstava: Općinski Proračun, poveznica: P11, A10011. 
 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“ s primjenom od 

01.01. do 31.12. 2022. godine. 

 

KLASA: 400-06/21-02/8 

URBROJ: 2182-14-02-22-8-1 

Ervenik, 28.12.2022. god.         

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK   

Mirko Kovačević, prof. v.r. 
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OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ERVENIK ZA  
2023. GOD. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU 

 

Obrazloženje Proračuna  je sastavni dio proračuna i financijskog plana  

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, bro144/21) u članku 36. propisana je obveza i proračunskim i 

izvanproračunskim korisnicima izrada obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje 

uz posebni dio financijskog plana.  

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave sadrži: 

 - obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i  

- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana, u slučaju da isti postoji.  

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od 

obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima 

uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada. 

Pravni temelj za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine bile su Upute za izradu proračuna 

JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije 

RH za razdoblje 2023.- 2025.godine.  

Na temelju dobivenih uputa Općina Ervenik izradila je upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga 

financijskih planova. (Vijeće srpske nacionalne manjine).  

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema dosadašnjem Zakonu, proračun se 

sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa.  

Uz Proračun Općine Ervenik za 2023. godinu, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2024. - 2025. godine.  

Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, što će omogućiti veću fleksibilnost u izvršavanju 

proračuna.  

Po odredbama novog Zakona o proračunu financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa 

sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.  

Zakonom se detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika. 

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) proračun za razdoblje 2023-2025. god. 

donosi se u valuti euro. Proračunom Općine Ervenik za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 

1.976.906,00 EUR te u istom iznosu i rashodi i izdaci.  

Sastavni dio Obrazloženja je Sažetak Proračuna Općine Ervenik za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. 

godinu 

 

PRIHODI I PRIMICI  

Prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, 

prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja. Prijedlogom Proračuna 

Općine Ervenik za 2023. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 1.976.906,00 EUR. 

RASHODI I IZDACI 

Prijedlogom Proračuna Općine Ervenik za 2023. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 1.976.906,00 EUR. 
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POSEBNI DIO PRORAČUNA-PROGRAMI I AKTIVNOSTI 

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa i ne proturiječi planiranim 

aktivnostima i projektima iz Provedbenog programa Općine Ervenik. 

Program 01 Predstavnička i izvršna tijela, ukupno 31.455,00 € 

A100101 Redovna djelatnost općinskog vijeća. 

A100102 Izbori za mjesne odbore 

A100103 Financiranje političkih stranaka  

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma  

 

Program 03 Tekuće donacije VSNM Evenik, ukupno 19.908,00 € 

A100301 Redovna djelatnost vijeća nacionalne manjine 

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut općine Ervenik 

 

Program 04 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela- Ukupno1.925.543,00 € 

A100501 Redovna djelatnost općinskog vijeća  

Zakonska osnova: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o koeficijentima službenika i 

namještenika u JUO Općine Ervenik, …. 

 

Program 06 Upravljanje imovinom – Ukupno 13.936,00 € 

A100601 Tekuće i investicijsko održavanje zgrada za redovno korištenje 

Opis: unaprjeđenje i očuvanje nekretnina u vlasništvu Općine, kroz redovno održavanje i ulaganje. 

Program 07 Opremanje općinske uprave -Ukupno 5.973 € 

K100701 Opremanje općinske uprave  

Opis: Povećanje funkcionalnosti općinske imovine nabavkom uredske opreme, računala, računalnih programa. 

Program 08 Jačanje gospodarstva- Ukupno 15.263 € 

A100801 Poticanje razvoja gospodarstva 

Opis: Aktivnosti vezane za poticaj razvoja gospodarstava /poduzetništva-subvencioniranje u poljoprivredi 

Program 09 Prostorno uređenje-planiranje –Ukupno 6.636 € 

A100101 Prostorno planiranje  

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o 

gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu. Ovim sredstvima financira se izrada prostorno planske 

dokumentacije, izrada strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno pozitivnim propisima. 
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Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- Ukupno 69945,00€ 

A100111 Vatrogastvo i civilna zaštita 

A100112 Civilna zaštita  

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu. Planiraju se sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Erveniki, plaće vatrogascima, održavanje i nabava opreme , održavanje vozila 

Uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite kroz izradu stručne dokumentacije, nabavu opreme za sustav 

civilne zaštite, provođenje vježbi, održavanje sjednica Stožera civilne zaštite. 

Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture -Ukupno 1.328.555 € 

T100121 Održavanje cesta i drugih javnih površina  

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 

godinu. 

Opis: Radi održavanja postojećeg standarda potrebno je osigurati sredstva za održavanje, čišćenje i uređenje 

javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i, zelenih površina, groblja , hortikulturalno uređenje 

Program 13 Javni radovi- Ukupno –58.663,00€ 

A100131 Javni radovi 

Sredstva su namijenjena za zaposlene u Programu Javnih radova , materijalne rashode, osposobljavanje za rad 

itd. Program se provodi u suradnji s HZZ-om. 

Program 14 Održavanje javne rasvjete 59.725,00 € 

A100141 Održavanje javne rasvjete  

 

Program 15 Zaštita okoliša –2.654,00€ 

K100161 Nabava opreme  

Provođenje aktivnosti edukacije stanovništva, nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabava 

čistilice. 

Program 16 Divlja odlagališta-1.327,00€ 

A100171 Sanacija divljih odlagališta 

Program 17 Komunalna infrastruktura-izgradnja, ukupno 199.084,00€ 

K100181 Komunalna infrastruktura – izgradnja  

Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja. 

Program 18 Izrada projektne dokumentacije-Ukupno-66361 

K100201 Projektna dokumentacija  

Program 19 Predškolski odgoj i obrazovanje134.000,00€ 

A100211 Vrtić – sufinanciranje boravka 

 Provedba predškolskog odgoja sufinanciranjem boravka djece u vrtiću. 

Program 20 Osnovno, srednjoškolsko obrazovanje i visokoškolsko obrazovanje Ukupno: 9.291,00€ 

A100221 Sufinanciranje prijevoza učenika i vrtićke djece te isplata nagrada učenicima i stipendije studentima  
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Osiguranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola u 

županiji i šire, stipendije ili naknade za školovanje učenicima srednjih škola i redovnim studentima. Sukladno 

programu socijalnih i ostalih potreba u Općini Ervenik. 

Program 21 Poticanje mjera demografske obnove Ukupno 6.636,00€ 

A100231 Potpore za novorođeno dijete i nagrade za sklapanje braka 

Program 22 Promicanje kulture Ukupno23.492,00 € 

A100241 Manifestacije u kulturi 

Sredstva za provedbu programa udruga , pomoć vjerskim zajednicama, ulaganja u zaštitu kulturne baštine te 

očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti. Sukladno programu javnih potreba u kulturi općine Ervenik. 

Program 23 Razvoj sporta i rekreacije Ukupno664,00€ 

A100251 Sportske udruge 

Aktivnosti vezane za razvoj tjelesne kulture i sporta, unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, 

poticanje razvoja sporta i rekreacije, uređenje javnih igrališta. Sukladno programu javnih potreba sporta za 

Općinu Ervenik. 

Program 24 Prevencija kriminaliteta u zajednici Ukupno133,00 € 

A100261 Prevencija kriminaliteta u zajednici 

Program 25 Socijalna skrb – Ukupno 103.391,00€ 

A100271 Socijalna davanja  

A100272 Ogrjev i naknade troškova stanovanja 

A100131 Provedba programa Zaželi 

Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava -projekt ZAŽELI „ZA BOLJI ERVENIK“  

- Pomoć starim i nemoćnim osobama-u kući Sukladno programu socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik. 

Program 26 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja –Ukupno3.716,00 € 

A100271 Usluge u zdravstvu i preventiva 

Usluge zbrinjavanje pasa i sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka, provođenje godišnjih programa deratizacije i 

dezinsekcije. 
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Na temelju  članka 18. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Ervenik  
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 10. sjednici, od 28. 
prosinca 2022.godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2023. godinu  

 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 

Ovom  Odlukom uređuje se  struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Ervenik za 2023. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, 
financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog 
načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u vezi s izvršavanjem Proračuna.  
 

Članak 2. 
 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.  
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.  
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi 
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.  
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku  imovinu i 
otplatu kredita i zajmova.  
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji 
se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom 
klasifikacijom proračuna.  
 
 
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

Članak 3. 
 
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.god. 
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju godišnjeg 
obračuna Proračuna. 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.  
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. 
rujna tekuće godine.  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za 
prethodnu godinu.  
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja 
tekuće godine za prethodnu godinu.  
Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 
od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće. 
 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.  
 

Članak 4. 
 

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.  
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za 
preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje 
prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. 
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Članak 5. 
 

Plaćanje predujma moguće je isključivo  na temelju odluke Općinskog načelnika. 
 

Članak 6. 
 

Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine 
pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti, te za druge 
nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.  
 
O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava 
se sukladno odredbama Zakona o proračunu.  
 
Proračunska zaliha za 2023. godinu utvrđuje se u iznosu od 1.327,00  eura. 
 

Članak 7. 
 

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci 
koja se umanjuje. Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 
 

Članak 8. 
 

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih 
kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može 
obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Općinski načelnik donosi privremene mjere 
obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može 
uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu 
izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici 
odnosno rashodi i izdaci Proračuna. 

Članak 9. 
 

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava 
Općinski načelnik. 

Članak 10. 
 

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u 
njegovom Posebnom dijelu. 

Članak 11. 
 

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2023. 
godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2024. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu 
provedbu bila osigurana u Proračunu za 2023. godinu, na kraju 2023. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu 
manjem od planiranog. 

Članak 12. 
 

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2023. godinu.  
Rashodi za koje je nastala obveza u 2022. godini rashodi su Proračuna za 2023. godinu, neovisno o plaćanju. 
 
 
III. PRIHODI PRORAČUNA  

Članak 13. 
 

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina. 
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Članak 14. 
 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.  
Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi 
Proračuna.  
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja 
mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.  
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili 
projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.  
Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku 
godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni planom za tekuću proračunsku godinu.  
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, 
školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih 
građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine. 
 

Članak 15. 
 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju 
dokumentiranog zahtjeva. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda 
Proračuna tekuće godine. 
 
 
IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA  

Članak 16 
 
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom 
se dokazuje obveza plaćanja. 
 
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom 
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, odnosno osobe na koje je to 
pravo preneseno. 

Članak 17. 
 

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa 
naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom dijelu 
Proračuna.  
 

Članak 18. 
 
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći 
pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, 
programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća , putem zaključka , posebnom odlukom ili 
odgovarajućim ugovorom. 

Članak 19. 
 

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim 
prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obaveze, troškovi poslovanja, kapitalne 
donacije, subvencije i tekuće donacije. 

Članak 20. 
 

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama, kao korisnicima proračunskih sredstava, je obavezno bez obzira na 
iznos donacije. 
Zaključivanje pisanog ugovora s ostalim korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se 
izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 663,00 €. 
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Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba 
utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. 
Ugovorima će se, između ostalog, utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstva za namjensko trošenje 
sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa. 
Samo izuzetno , mogu se dodijeliti sredstva udrugama  radi provedbe iznenadnih, neplaniranih aktivnosti od 
značaja za lokalnu zajednicu  i to temeljem posebnog zaključka općinskog načelnika ,o čemu će se sklopiti 
odgovarajući ugovor. 
Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je 
obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi. 
Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik. 

Članak 21. 
 

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ervenik, naknade troškova za 
rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog 
vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.  

Članak 22. 
 

Sredstva raspoređena u razdjel Jedinstvenog upravnog odjela u okviru programa Javna uprava i administracija, a 
koja se odnose na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose obračunavat će se i isplaćivati u 
skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
br.28/10), Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Ervenik, Odlukom o osnovici za obračun plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Ervenik, a za plaće odnosno naknade općinskog načelnika i njegovih zamjenika u skladu 
s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), 
Odluke plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i Odlukom o visini osnovice za 
obračun plaće za državne dužnosnike, Pravilnika o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. 
 

Članak 23. 
 

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim 
propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova. 
Postupak  nabave jednostavne vrijednosti  nabave  provest će se temeljem  posebnog  akta  koji donosi općinski 
načelnik.  
Odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave  roba, radova i usluga je općinski načelnik. 
U slučaju izuzetne, neplanirane i iznenadne spriječenosti općinskog načelnika, privremeni zamjenik općinskog 
načelnika može na usmeno odobrenje općinskog načelnika pokrenuti postupak nabave bagatelne vrijednosti kada 
je potrebno nabavu provesti brzo i u što kraćem roku. 

 
 

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 
 

Članak 24. 
 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim 
propisima i Statutom Općine. 
Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine. 
 

Članak 25. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina. 
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog 
članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
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Članak 26. 
 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. 
Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik. 
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna. 
Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2023.godine. 
 

Članak 27. 
 

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje Općinski načelnik. 
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili 
izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom  upravnom odjelu, koji vodi evidenciju izdanih i primljenih 
instrumenata osiguranja plaćanja. 

Članak 28. 
 

Općinski načelnik može pod uvjetom propisanim zakonom, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, 
odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, ako se time bitno 
poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika, sukladno važećim zakonskim propisima. 
Načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedenim vrstama prihoda za koje je 
nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i 
nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate. 
Nadležno tijelo općinske uprave može otpisati potraživanja na ime javnih davanja koja se nisu uspjela naplatiti, 
ako se u stečajnom postupku koji je okončan dug nije uspio naplatiti, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju 
iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se 
dug otpisuje. 

Članak 29. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina.  
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog 
članka, donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi te Statuta Općine Ervenik . 
 
VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA 

Članak 30. 
 

Općina se može zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima. 
Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje. 
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko 
tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade. 
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje 
ministra financija i suglasnost Vlade. 
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja 
prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za 
prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma.  
U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze 
na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz 
prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina. 
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. 
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za 
izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima. 
Općina Ervenik nema ni kratkoročnih,ni dugoročnih zaduženja niti po kojoj osnovi. 
Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine. 
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Članak 31. 
 

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Ervenik ne može se zaduživati (osim 
kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez odluke Općinskog vijeća kojom im se 
odobrava zaduživanje. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna 
osoba pravne osobe. 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasilu Općine Ervenik“, a primjenjivati će 
se od 01. siječnja 2023. godine. 
 
 
KLASA:400-01/22-02/8 
URBROJ:2182-14-02-22-1 
Ervenik, 28. 12. 2022.g. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ERVENIK 

Predsjednik 
Mirko Kovačević, prof.  v.r. 

 

 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“, broj 29/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“,broj  1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik  na  10. sjednici od 28.12.2022.g., donosi 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca 

Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje 
od 01.siječnja do 31. prosinca 2023.godine 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i grupe građana, zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Ervenik za 2023.godinu osigurana Proračunom Općine Ervenik za 2023.godinu. 
 

Članak 2. 
 

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom  
vijeću Općine Ervenik. 
  

Članak 3. 
 

Proračunom Općine Ervenik za 2023. godinu osiguravaju se sredstva za rad  političkih stranaka sukladno ovoj 
Odluci. 
  

Članak 4. 
 

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Ervenik utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Ervenik. 
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OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK 
Mirko Kovačević, prof. v.r. 

 
 

Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u visini 
od 10% u odnosu na naknadu vijećnika. 
 

Članak 5. 
Svakom članu Općinskog vijeća pripada 133,00 eura mjesečno , a svakom vijećniku  podzastupljenog spola 

pripada 10% više obračunate naknade ili 146,00 eura mjesečno. 
 

Članak 6. 
 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju 
članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću. 
 
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Ervenik uzimaju se podaci o sadašnjoj  
stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Ervenik. 
 

Članak 7. 
 

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u 
političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci  ostaju političkoj stranci kojoj je 
zastupnik pripadao u trenutku Konstituiranja Općinskog  vijeća. 
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno 
prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su 
udruživanjem prestale postojati. 
 
Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana 
ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta 
politička stranka ima u Općinskom vijeću. 
 

Članak 8. 
 

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ervenik raspoređuju se sredstva u Proračunu 
Općine Ervenik za 2023.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi: 
  

Red. Politička 
stranka  

Broj vijećnika/ca Godišnji iznos 
Ukupno za 2023.g. 

Broj žene muški žene muški 

1 SDSS 4 5 584,00 eura 
663,00 

eura 
1,247,00 eura 

UKUPNO: 584,00 eura 663,00 eura 1,247,00 eura 

 
Članak 9. 

 
Sredstva  iz ove Odluke  doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban račun 
Kandidacijske liste grupe birača, otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti, o čemu ogranak političke 
stranke odnosno Kandidacijske liste grupe birača, pismeno obavještava  Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik 
. 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“. 
  
KLASA:   400-01/22-02/9 
URBROJ: 2182-14-02-22-1 
Ervenik,    28.12.2022.god 
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Na temelju članka 72. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br.: 68/18,110/18,32/20) i članka 

31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine 

Ervenik na 10. sjednici od 28.12.2022.godine, donosi 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture u 2023.godini 

Članak 1. 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture  u 2023. godini  na području Općine Ervenik,  određuju 

se: 

3. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po 
djelatnostima, i  

4. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. 
 

 Članak 2. 

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene ovim Programom su: 

- Održavanje nerazvrstanih cesta  
- Održavanje javnih i zelenih površina i  
- Održavanje čistoće i odvoz smeća  
- Održavanje javne rasvjete   

Članak 3. 

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima: 

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture Procjena troškova  (e) 

Održavanje nerazvrstanih cesta  

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje 

se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, 

uključujući i svu opremu, uređaje instalacije, sa svrhom 

održavanja prohodnosti  i tehničke ispravnosti cesta i prometne 

signalizacije na njima (redovito održavanje), ali i izvanredno 

održavanje po potrebi, kao i znatno poboljšanje – pojačano 

održavanje i modernizaciju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Ervenik . Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2023. 

godinu P12, T10012 

996.748,00 eura   

Održavanje javnih zelenih površina  

 

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, 

obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih 

površina, održavanje i njegu drveća te drugih poslova bitnih za 

održavanje tih površina. 

Ovu aktivnost općina provodi zapošljavanjem sezonskih radnika 

u Javnom radu. Poveznica s proračunom Općine Ervenik za 2023. 

godinu P13, A10013 

 

 

58.663,00 eura 

Održavanje javne rasvjete   59.725,00 eura   
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Podrazumijeva održavanje instalacija javne rasvjete kao i 

troškovi električne energije. Poveznica s proračunom Općine 

Ervenik za 2023. godinu P14, A10014 

Ukupno Program: ………………………………….…………………………..…1.115.136,00 eura   

 

Članak 4.  

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja: 

  

Proračun 1.115.136,00 eura   

 

Članak 5. 

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik. 

Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu 8. dan od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“  s primjenom od 

01.01. do 31. 12. 2023.godine. 

KLASA: 400-06/21-02/7 

URBROJ:2182/14-02-22-3 

Ervenik, 28.12.2022.g. 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK  

Mirko Kovačević, prof. v.r.  

 

     
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,broj 68/18, 110/18, 32/20), te 

članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske“ br. 1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik, 

na svojoj 10. sjednici održanoj dana  28.12.2022. godine donijelo je                

 

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Ervenik za 2023. godinu 

I. OPĆI DIO 

Članak 1. 

Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini sukladno odredbama 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“broj 68/18, 110/18, 32/20).  
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Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, 

potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na 

temelju posebnih propisa.   

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu financira se sredstvima: 

- komunalnog doprinosa; 

- iz naknade za koncesiju; 

- iz proračuna jedinice lokalne samouprave; 
-     iz drugih proračuna;(županije i države) 

- fondova EU,FZZIEU; 

- iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i 

- iz donacija 
 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, 

građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s 

naznakom izvora njihova financiranja. 

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG 
NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2023. 
GODINI: 
 

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih 
ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon 
ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave. 

 

 

 

III. PROGRAM GRADNJE  GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE U 2023. GODINI 
 

Red. 

broj 
Objekt ili uređaj 

Vrsta 

poslova 

Planirana 

vrijednost u 

2023. god (eur) 

1. Izgradnja  - Dom Ervenik G 
199.084,00 

 

Sveukupno: 199.084,00 

 
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini 
s naznakom izvora financiranja djelatnosti 

   

Programska poveznica s Proračunom Općine Ervenik za 2023. godinu: P10017, K100181      199.084,00  

   

UKUPNO   199.084,00 
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Legenda: 

G gradnja 

N nadzor izgradnje 

PD projektna dokumentacija 

O  oprema 

 

IV. SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2023. GODINI 
 

SVEUKUPNO                                                                      199.084,00 

 
Članak 2.  

 
Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasilu Općine Ervenk“, a primjenjuje se od 
01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine 
 
KLASA: 400-01/22-02/7 
URBROJ:  2182-14-02-22-2 
Ervenik, 28.12. 2022.god. 
  

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK  

Mirko Kovačević, prof. v.r.                                                                             

 

    

Temeljem članka 110. stavka 1. Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“ 125/19) i članka 31. Statuta Općine 
Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije br. 1/21.) Općinsko vijeće općine Ervenik na 10. sjednici od 
28.12.2022. god. donijelo je  

 
P R O G R A M 

javnih potreba u vatrogastvu 

Općine Ervenik u 2023.g. 

Članak 1. 

Javne potrebe u vatrogastvu za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu obuhvaćaju potrebe 

utvrđene posebnim zakonom kao i one djelatnosti, poslove i akcije koje obuhvaća ovaj Program. 

Ovaj Program javnih potreba izrađen je sukladno Zakonu o vatrogastvu i materijalnim mogućnostima Proračuna 

Općine Ervenik.  

Članak 2. 

 

Program javnih potreba u vatrogastvu za 2023. godinu financirat će se: 

I. Djelatnost DVD Ervenik sa 66.361,00 eura  
 

Ukupno planirano: 66.361,00 eura. 

Izvor sredstava: Općinski Proračun, poveznica: P11, A100111. 
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Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“ s primjenom od 

01.01. do 31.12. 2023. godine. 

KLASA: 400-01/22-02/7 

URBROJ: 2182-14-02-22-7 

Ervenik, 28.12.2022. god.         

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK   

Mirko Kovačević, prof. v.r. 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22 i 119/22), te članka 31. Statuta 

Općine Ervenik („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik na 10. 

sjednici, od 28. prosinca 2022.g., donosi  

PROGRAM 

socijalnih i drugih potreba Općine Ervenik za 2023.godinu 

Članak 1. 

Programom socijalnih potreba Općine Ervenik za 2023.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 

92.470,00 eura.  

      Red. br./ Naziv djelatnosti/ Plan u kunama  

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć 13,272,00 eura   

2. Potpore za novorođeno dijete i nagrade za sklapanje braka /Program demografske obnove 6,636,00 

eura   

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev-troškovi stanovanja 48.311,00 eura  

4. Sufinanciranje prijevoza učenika i vrtićke djece te isplata nagrada učenicima i stipendija studentima 

9.291,00 eura 

5. Program predškolskog odgoja 15.927,00 eura P19, P100211   

6. Provedba programa starijim i nemoćnim osobama  39.817,00 eura P25, A100131 

Izvori financiranja:  

Proračun Općine Ervenik , Programska poveznica s Proračunom Općine Ervenik za 2023. godinu: P21, 

P25,  A100221, A100231, A100272, A100131. 

 

Članak 2. 

Programa socijalnih potreba Općine Ervenik za 2023.g. stupaju na osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasilu Općine Ervenik“, a primjenjuje se od 01.siječnja 2023. godine.  

KLASA: 400-01/22-02/7 

URBROJ:2182-14-02-22-6  

Ervenik, 28.12.2022. godina 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK  

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. v.r.  
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Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 
110/15) i članka 31. Statuta Općina Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županija“ 1/21). godine, 
Općinsko vijeće Općine Ervenik na 10. sjednici od 28.12.2022. godine, donosi 

P R O G R A M 
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske  

službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2023. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Šibenik za 2023. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program), a na temelju zajednički utvrđenog interesa Općina Ervenik i Hrvatske gorske 
službe spašavanja Stanice Šibenik kao jedne od  temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite na području 
Općina Ervenik, u Proračunu Općina Ervenik za 2023. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1,593 eura. 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa namijenjena su financiranju redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja u skladu s člankom 5. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 
110/15), a sve prema Planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2023. 
godinu. 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se kako slijedi: 

 R. br. Aktivnosti Iznos (eura) 

1. Preventiva i edukacije 1,593,00 eura 

               UKUPNO :                                                                                                     1,593,00 eura       

Programska poveznica s proračunom Općine Ervenik: P11, A10011 

Članak 4.  

Sredstva iz članka 3. ovog Programa uplaćuju se na žiro račun Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik. 

Članak 5. 

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Šibenik, dužna je Općini Ervenik podnijeti godišnje izvješće o izvršenju 
programa i projekata te utrošku sredstava u roku 60 dana od isteka poslovne godine. 

Članak 6. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Ervenik“ , a primjenjuje 
se od 01.01.2023. godine. 

 KLASA:    400-01/22-02/7 
URBROJ:  2182-14-02-22-5 
Ervenik, 28.12.2022.godine                                                           

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. v.r. 
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Na temelju članka 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj 

83/22) i članka 31.Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“,broj 1/21)  Općinsko 

vijeće Općine Ervenik na 10. sjednici, od 28. 12. 2022.godine, donosi  

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2023.godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju 

se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Općinu 

Ervenik koje provode Općina ili udruge koje djeluju na području općine Ervenik, kaom i djelatnost zaštite, očuvanja 

i održavanja kulturne baštine.  

Članak 2. 

Svrha posebnih programa u kulturi jeste uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području općine Ervenik , 

potreba aktivnosti branitelja , provedbom programa, akcija i manifestacija u kulturi od interesa za Općinu 

Ervenik .  

Članak 3. 

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Ervenik.  

Članak 4. 

Opis programa: Ovaj program sastoji se iz slijedećih aktivnosti:  

 

1.Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi  

2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava  

3.Sport i rekreacija 

4.Pomoć vjerskim zajednicama 

5.Prevencija kriminaliteta – zaštita žena 

Članak 5. 

U provedbi ovog programa uključit će se, prema potrebi : 

 -ovlaštene osobe /voditelji udruga i druge stručne osobe iz djelatnosti kulture , angažirane prema potrebi.  

Članak 6. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  

Za provođenje ovog programa u proračunu Općine Ervenik planirano je 23.492,00  eura , a dodijeliti će se za 

aktivnosti iz članka 4. ovog Programa.  

Članak 7. 

 Sredstva za ostvarivanje ovog programa planirana su u Proračunu Općine Ervenik, a raspodijeliti će se u vidu 

donacija ovisno o likvidnosti Proračuna Općine Ervenik. Raspodjelu sredstava prema prijedlozima/zahtjevima 

provoditelja aktivnosti odobrava općinski načelnik posebnim zaključkom, odnosno potpisom na zahtjev 

podnositelja zamolbe, a isplata temeljem ugovora o donaciji ,odnosno financiranju programa/aktivnosti. Ugovor 

se neće sklapati za pomoći dane vjerskim zajednicama. Sredstva iz članka 6. ovog Programa, doznačivati će se na 

žiro račune korisnika.  

Programska poveznica Proračuna Općine Ervenik za 2023. god.: Program 22, A100241, A100251  i A100261. 
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Članak 8. 

Korisnici sredstava iz članka 6. ovog Programa podnose izvještaje o utrošenim sredstvima.  

Članak 9. 

Ovaj program stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasilu Općine Ervenk“, a primjenjuje se od 

01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine.  

KLASA:400-01/22-01/7 

URBROJ:2182-14-01-22-4  

Ervenik, 28.12.2022. godine  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK  

PREDSJEDNIK 

Mirko Kovačević, prof. v.r.  

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 

20/21 i 114/22) i članka 31. Statuta Općine Općina Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije “, broj 

1/21), Općinsko vijeće Općine Ervenik, a na prijedlog Općinskog načelnika na 10. sjednici održanoj dana -

28.12.2022. godine, d o n o s i  

A N A L I Z U  

stanja sustava civilne zaštite 

na području Općine Općina Ervenik za 2022. godinu 

 

I.  U V O D 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Općina Ervenik (u daljnjem tekstu: Općina) dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog 

izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Općina ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 

97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18,31/20,20/21 i 114/22). 

Na području Općine ukupne snage i potencijale za CZ čine: 

• operativne snage Civilne zaštite,  

• pravne osobe od interesa za Civilnu zaštitu,  

• udruge građana od interesa za Civilnu zaštitu,  

• tijela državne uprave. 
 

 
Operativne snage Civilne zaštite Općine su: 

• Stožer  Civilne zaštite Općine Općina Ervenik, 

• Koordinatori na lokaciji 
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• Postrojba vatrogastva (DVD-a  Općina Ervenik) 

• Snage redovnih službi pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti 

• Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u sustav civilne zaštite  

• Udruge građana 
 

II. STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA  

1. CIVILNA  ZAŠTITA 
 

1.1. Procjena ugroženosti 
Općinsko vijeće je donijelo Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Ervenik koja je usvojena na 16. 

sjednici općinskog vijeća, održanoj dana 18.03.2020. i objavljena „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 

06/2020. i na službenoj stranici www.ervenik.hr. 

 

1.2. Planovi 
Na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća izrađen je Plan djelovanja civilne zaštite, usvojen na 

16. sjednici općinskog vijeća i objavljen „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 06/2020. i na 

službenoj stranici www.ervenik.hr. 

 

1.3. Stožer civilne zaštite Općine 

Sukladno obvezi iz članka 24. stavka 1 Zakona o sustavu civilne zaštite, općinski načelnik je svojom Odlukom 

od 28.lipnja 2021. imenovao Stožer civilne zaštite Općine Ervenik. 

 Dio članova Stožera civilne zaštite imenuje po dužnosti iz službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom 

djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik Područnog ureda civilne zaštite, 

Služba civilne zaštite Šibenik, policijske postaje, predstavnik HGSS-a, te predstavnik zdravstvenih ustanova. 

Svi članova stožera CZ  prošli su program  osposobljavanja prema Programu osposobljavanja, većinom u 

veljači 2018.godine, a 2 nova člana u travnju 2022. i o tomu posjeduju certifikate. Načelnik Općine je prošao 

posebni Program osposobljavanja za čelnike. 

Općina Ervenik vodi i kontinuirano ažurira evidenciju Stožera ( E-SCZ) sa kontakt podacima članova Stožera. 

 

1.4. Postrojba civilne zaštite 

Sukladno Analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je nedovoljna  spremnost i dostatnost 

kapaciteta operativnih snaga vatrogastva koje su u sustavu  civilne zaštite na području Općine Ervenik u slučaju 

velike nesreće i katastrofe ne mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica 

velikih nesreća i katastrofa bez pomoći operativnih snaga višeg ranga, Službe civilne zaštite Šibensko-kninske 

županije. Postrojbu civilne zaštite opće namjene nismo osnovali zbog nedostatka ljudskog kapaciteta. 

Oprema Civilne zaštite uz opremu DVD-a nalazi se u spremištima DVD-a Općine Ervenik. 

Općina godišnje izdvaja određena sredstva za nabavku opreme za potrebe Civilne zaštite. 

1.5. Skloništa 
Na području Općine nema izgrađenih javnih skloništa, a gotovo sva domaćinstva imaju izgrađene podrume 

koji im u slučaju katastrofe ili velike nesreće osiguravaju skloništa i zaštitu. 
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2. VATROGASTVO 
 

Na području Općine djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. 

Pripadnici DVD-a redovno se osposobljavaju i opremaju za djelovanje u uvjetima većih nezgoda. Iz rečenog 

proizlazi da je DVD Općine Ervenik za sada glavna interventna snaga sustava civilne zaštite Općine. Općina je u 

2022. godini za funkcioniranje DVD-a izdvojila 490.000,00 kuna. 

3. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE SE UKLJUČUJU U SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 
 

Odluku o određivanju Pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ervenik, Općinsko vijeće općine 

Ervenik donijelo je na 9. sjednici 30.11.2022. Osim pravnih osoba imenovanih spomenutom Odlukom, u Sustav 

civilne zaštite potrebno je uključiti i pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svojih djelatnosti bave 

određenim vidom zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

 

• Hrvatske vode – u dijelu koji proizlazi temeljem zakonskih obveza – poplave, 
▪ Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba pitkom vodom, 
▪ HEP DP Elektra Knin – u dijelu koji proizlazi iz zakonskih obveza – opskrba El. Energijom, 
▪ komunalni redar Općine – koordinacija između Stožera civilne zaštite i vlasnika mehanizacija u slučaju 

potrebe. 
▪ Ambulanta opće prakse sa liječnikom i medicinskom sestrom, 
▪ Veterinarske stanice Knin za provođenje zaštite  životinja i namirnica životinjskog porijekla. Zaštitu i 

spašavanje životinja provode individualni uzgajivači uz stručnu pomoć Veterinarske stanice Knin, 
▪ Gradsko društvo - Crveni križ Knin, 
▪ Udruge koje djeluju na području Općine. 

 

III.   ZAKLJUČAK 

Sukladno Analizi stanja i spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je nedovoljna spremnost i nedostatak 

kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik koje u slučaju velike nesreće i 

katastrofe ne mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i 

katastrofa bez pomoći i podrške Službe civilne zaštite i postrojbi civilne zaštite opće namjene.  

Unatoč tome i dalje je potrebno kontinuirano raditi na unapređenju i nabavci potrebne opreme za sustav civilne 

zaštite. 

 

KLASA: 240-03/22-02/8 

URBROJ: 2182-14-02-22-1 

Ervenik, 28.12.2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE ERVENIK 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Mirko Kovačević, prof. v.r. 

                          

 

 

 

 

53



 

 

Na temelju članka 17.stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21 i 114/22) i članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21), 

Općinsko vijeće Općine Ervenik na prijedlog Općinskog načelnika na 10. sjednici, održanoj dana 28.12.2022. 

godine, d o n o s i  

GODIŠNJI PLAN 

 razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za 2023. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnji period 

  

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za 2023.godinu i Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koji se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, ovim Planom utvrđuje 

se godišnji plan aktivnosti na razvoju sustava civilne zaštite u 2023. godini.  

  

1. Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za 2023.godinu donosi:  

 

a) analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ervenik za 2022.godinu 

b) godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima 

c) osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne  

                  zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.  

  

2. Načelnik općine donosi:  

 

             a)  plan vježbi civilne zaštite za 2023. 

b)  redovno ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 

c)  imenuje koordinatore na lokacijama 

d) kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uvrstiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne  

zaštite. 

  

3. Stožer civilne zaštite:  

 

a) redovno održava sjednice stožera travanj- svibanj 

b) operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti ranog upozorenja na opasne vremenske uvjete radi 

zaštite ljudi i materijalnih dobara na području Općine Ervenik 

c) za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, provodi aktivnosti i upute na temelju 

Odluka i uputa koje donosi Stožer civilne zaštite RH 

 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ervenik:  

 

a) nastavlja aktivnosti sukladno programu rada (obuka, vježbe, dežurstva, intervencije, prijevoz pitke 

vode, održavanje opreme i dr.) 

b) provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara.  

 

5. Povjerenici Civilne zaštite Općine Ervenik: 

 

a) Sudjeluju u zaštiti građana i obavještavaju o poduzimanju mjera civilne zaštite 

b) Organiziraju i provode evakuaciju, zbrinjavanje i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 
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6. Hrvatski crveni križ:  

 

a) provodi edukaciju mjesnog stanovništva na temu pružanja prve pomoći.  

 

  

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite  

 

a) usvajaju operativne planove za izvršenje zadaća u sustavu civilne zaštite.  

  

Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnji 

period (2023., 2024. i 2025. godinu)  

  

  

R.br. Opis pozicije u proračunu Plan 

2023. 2024. 2025. 

1. Djelatnost vatrogastva DVD Ervenik 
66.361 eura 59.725 eura 59.725 eura 

2. Civilna zaštita i HGSS Šibenik 
1.991 eura 

1.593 eura 

1.991 eura 

1.593 eura 

1.991 eura 

1.593 eura 

3. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 
1.924 eura 1.924 eura 1.924 eura 

 

 Klasa: 240-01/22-02/9 

Urbroj:2182-14-02-22-01  

Ervenik, 28.12. 2022. 

                                                         OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ERVENIK 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                        

Mirko Kovačević, prof. v.r.  
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