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1 Službeno glasilo Općine Ervenik

Temeljem članka  43. Statuta Općine Ervenik 
(„Službeni vjesnik“ Šibensko – kninske županije br. 
1/21) te odredbi iz Poslovnika o rad Općinskog vijeća 
Općine Ervenik Mandatna komisija podnosi 

I Z V J E Š Ć E 
o provedenim izborima za članove Općinskog  

vijeća Općine Ervenik i mandatima

I. Izabrani članovi Općinskog vijeća Općine 
Ervenik temeljem objavljenih konačnih rezultata 
Općinskog izbornog povjerenstva o provedenim iz-
borima su:

1. MIRKO KOVAČEVIĆ
2. OLGA OPAČIĆ
3. TANJA RADIĆ
4. SLAVKO SAMARADŽIJA
5. SLAVICA ČUPKOVIĆ
6. SLOBODAN MLAĐEN
7. SANDRO KANAZIR
8. DUŠANKA TRIVIĆ
9. LJUBOMIR SUBOTIĆ

II. Podnesenih ostavki na dužnost člana Vi-
jeća nema niti ima zahtjeva  o stavljanju mandata u 
mirovanje članova Vijeća.

KLASA: 021-05/21-01/8
URBROJ: 2182/14-01-21-2
Ervenik, 11. lipnja 2021.
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK

 Predsjednik Mandatne komisije  
Slavica Čupković, v.r.  

Na temelju članka 42. i 44. Statuta Općine Ervenik 
(“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 1/21  
te članka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-knin-
ske županije br. 4/21), Općinsko vijeće Općine Er-
venik na 1. sjednici od 11.06.2021. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o osnivanju i izboru Odbora za izbor i imenovanje

Općinskog vijeće Općine Ervenik

 
Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za izbor i imeno-
vanje  Općinskog vijeća Općine Ervenik (u daljnjem 
tekstu: Općinsko vijeće) kao privremeno radno tijelo 
Općinskog vijeća.
 

Članak 2.

Odbor za izbor i imenovanje podnosi prijedloge 
Općinskom vijeću za:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpreds-
jednika Vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Vi-
jeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba 
određenih ovim Statutom i drugim odlukama Vijeća.
 

Članak 3.

 U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 
Općine Ervenik biraju se:
1. DUŠANKA TRIVIĆ, za predsjednicu
2. LJUBOMIR SUBOTIĆ, za člana
3. OLGA OPAČIĆ, za člana

 
Članak 4.

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
KLASA: 021-05/21-01/9
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Ervenik, 11. lipnja 2021.

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK

 
Predsjedavajući  

Mirko Kovačević, v.r. 
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Na temelju članka 42. i 43. Statuta Općine Ervenik 
(“Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije 1/21)  
te članka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-knin-
ske županije br. 4/21), Općinsko vijeće Općine Er-
venik na 1. sjednici od 11.06.2021. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o osnivanju i izboru Mandatne komisije

Općinskog vijeće Općine Ervenik

 
Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Mandatna komisija 
Općinskog vijeća Općine Ervenik (u daljnjem tek-
stu: Općinsko vijeće) kao privremeno radno tijelo 
Općinskog vijeća.
 

Članak 2.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici 
Općinskog vijeća podnosi Izvješće o provedenim iz-
borima, o izabranim članovima Općinskog vijeća, o 
podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog 
vijeća, o članovima Općinskog vijeća koji obnašaju 
dužnost nespojivu s dužnošću člana Općinskog vi-
jeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima 
članova Općinskog vijeća.
 

Članak 3. 

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća biraju se:
1. SLAVICA ČUPKOVIĆ, za predsjednicu
2. OLGA OPAČIĆ, za člana
3. TANJA RADIĆ, za člana
 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
KLASA: 021-05/21-01/8
URBROJ: 2182/14-01-21-1
Ervenik, 11. lipnja 2021.
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK

 
PREDSJEDAVAJUĆI

             
     Pročelnik

Momir Novaković, v.r. 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službe-
ni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj. 1/21) , a 
u svezi članka 8. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko – knin-
ske županije broj 4/21) Općinsko vijeće Općine Er-
venik donijelo je 

O D L U K U 
o izboru i imenovanju predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Ervenik

Članak 1.
MIRKO KOVAČEVIĆ, bira se za predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Ervenik na mandatno 
razdoblje od četiri godine.

Članka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 021-05/21-02/10
URBROJ: 2182/14-02-21-1
Ervenik, 11.06.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK

PREDSJEDATELJ
Mirko Kovačević, v.r. 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Ervenik („Službe-
ni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj. 1/21) , a 
u svezi članka 8. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko – knin-
ske županije broj 4/21) Općinsko vijeće Općine Er-
venik donijelo je 

O D L U K U 
o izboru i imenovanju potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Ervenik

Članak 1.
SLAVICA ČUPKOVIĆ, bira se za potpredsjednicu 
Općinskog vijeća Općine Ervenik na mandatno 
razdoblje od četiri godine.

Članka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 021-05/21-02/11
URBROJ: 2182/14-02-21-1
Ervenik, 11.06.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ERVENIK

PREDSJEDATELJ

Mirko Kovačević, v.r. 
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Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 
118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj proc-
jeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“, br. 3/17), na temelju mišljenja Upravnog od-
jela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko 
kninske županije (Klasa: 351-03/21-01/29 ; Urbroj: 
2182/1-15/1-21-2; od 06.svibnja 2021.)  i  članka 47. 
Statuta Općine Ervenik  ("Službeni vjesnik Šiben-
sko-kninske Županije", broj 1/21,  Općinski načelnik 
Općine Ervenik dana 10.06.2021. godine, donosi

Klasa: 351-03/21-01/29;  
Urbroj: 2182/1-15/1-21-2;  
od 06.svibnja 2021.

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izm-
jena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Ervenik

I.

(1) Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   
za III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Ervenik (u daljnjem tekstu: Postupak oc-
jene).  
(2) Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Ervenik (u daljnjem tekstu: 
Prostorni plan) započinje donošenjem Odluke o iz-
radi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Ervenik.
(3) Postupak ocjene provodi Općina Ervenik u 
suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i ko-
munalne poslove Šibensko-kninske županije.

II.

(1) Osnovni razlozi za izradu i donošenje Pros-
tornog plana plana su slijedeći:
Prebacivanje GP-a na digitalnu podlogu u HTRS-u;
Izmjene građevinskih područja prema zahtjevima 
sukladno Zakonu o PU;
Planiranje područja za solarne elektrane;
Planiranje lokacije za deponiranje građevinskog ot-
pada;
Planiranje mogućnosti korištenja jalovine kao tam-
pona;
Planiranje mogućnosti postavljanja glamping kući-
ca u izvan građevinskom području ako je sukladno 
pozitivnim propisima.

III.

(1) Ciljevi i programska polazišta Prostornog 
plana u sljedeći:
Georeferenciranje grafičkih prikaza u referentnom 
HTRS sustavu radi usklađivanja sa informacijskim 
sustavom prostornog uređenja. 
Omogućavanje izgradnje stambenih i poslovnih 
građevine zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba 
čime se potiče revitalizacija područja.   Korekci-
ja GP-a vršiti će se sukladno Zakonu i prostornom 
planu županije.
Izmjene i dopunama će se omogućit  izgradnja so-
larnih elektrana sukladno energetskoj strategiji RH 
osiguravanjem energije iz obnovljivih izvora.
Isto tako planiranje lokacija za deponiranje građevin-
skog otpada i korištenjem jalovina  riješiti će se pitan-
je deponiranja građevinskog otpada i osiguranja ma-
terijala za tampone nerazvrstanih cesta.
Planiranje mogućnosti postavljanja glamping kući-
ca u izvan građevinskom području ako je sukladno 
pozitivnim propisima doprinijeti će jačanju turis-
tičke ponude ovog područja.

V.

(1) Obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi 
se na pojedinačne, izdvojene i/ili sastavne dijelove 
prostornih cjelina a koje se nalaze unutar područja 
obuhvaćenog Prostornim planom uređenja Općine 
Ervenik.

VI.

(1) (1) Radnje koje će se provesti u postupku oc-
jene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13,  78/15, 
12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 
03/17) i odredbama posebnih propisa iz područja  iz 
kojih se  donose predmetne Izmjene i dopune,   to 
sljedećim redoslijedom provedbe:
1.1. Općina, temeljem odredbi članka 29. Ured-
be o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš, započinje postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana.

1.2. Općina je dužna pribaviti mišljenje tijela i 
osoba određenih posebnim propisima navedenih u 
točci VI. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja 
Općina Ervenik dostavlja zahtjev za davanje mišljen-
ja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke.
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1.3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojat-
nog utjecaja Urbanističkog plana na okoliš iz Priloga 
II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i pro-
grama na okoliš tijela i osobe daju mišljenje o potrebi 
strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja zahtjeva dostavljaju  Općini.
1.4. Ukoliko Općina ocijeni potrebnim osigurat 
će dodatna pojašnjenja tijelima i osobama koja su 
dostavila mišljenje.

1.5. Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 
80/13), zahtjev za provedbu postupka prethodne oc-
jene prihvatljivosti Urbanističkog plana za ekološku 
mrežu.

1.6. Ako Ministarstvo isključi mogućnost znača-
jnih negativnih utjecaja Urbanističkog plana na cil-
jeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
daje mišljenje da su predmetne izmjene i dopune pla-
na prihvatljive na ekološku mrežu.

1.7. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost 
značajnih negativnih utjecaja Urbanističkog plana 
na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obavezna 
provedba Glavne ocjene, što znači da se obavezno 
provodi postupak strateške procjene.

1.8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene, kojom Općina potvrđuje 
da za Urbanistički plan koji je u izradi „jest potrebno“ 
ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške proci-
jene, Općina je dužan o provedenom postupku oc-
jene pribaviti mišljenje županijskog upravnog tijela 
nadležnog za zaštitu okoliša (Upravnim odjelom za 
zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko knin-
ske županije), pri čemu je dužna dostaviti prijedlog 
odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

1.9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Urbanis-
tički plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške proc-
jene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđe-
na potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz 
Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na 
plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 
03/17).

1.10. Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da Ur-
banistički plan nema vjerojatan utjecaj na okoliš, 
donosi se odluka da nije potrebno provesti strateš-

ku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne po-
datke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je ut-
vrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

1.11. O Odluci iz točke 9. i 10.  Općina  informira 
javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne 
novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 i 118/18 
) i Odredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ broj 64/08).

VII.

(1) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Urbanističkog plana  sudjelovat će:
1. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne 
poslove Šibensko kninske županije, Trg Pavla Šubića 
I br. 2, 22000
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička 
cesta 80, 10000 Zagreb  
3. Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 
78, 10000 Zagreb
4. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško 
planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Stube J. 
Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vod-
no područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 
21000 Split
7. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, 
Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb
8. MUP – Policijska uprava Šibensko-kninska, Služba 
upravnih i inspekcijskih poslova, Velimira Škorpika 
5, 22000 Šibenik
9. MUP – Ravnateljstvo Civilne zaštite, Područni 
ured Split, Služba civilne zaštite Šibenik Velimira 
Škorpika 5, 22000 Šibenik
10. Županijska uprava za ceste na području Šiben-
sko-kninske županije, Velimira Škorpika 27, 22000 
Šibenik
11. Hrvatske šume, Uprava šuma - Podružnica Split, 
Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split
12. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Split, Kralja 
Zvonimira 35
13. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., El-
ektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 
Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5., 
21000 Split.
15. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10110 Zagreb
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16. Hrvatske ceste d.o.o. - Ispostava Šibenik, Velimira 
Škorpika 27, 22000 Šibenik.
17. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i 
državne imovine,  Uprava za državnu imovinu, Re-
publike Austrije 20. 10000 Zagreb.

VIII.

(1)  Općina Ervenik dužna je informirati javnost, 
sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Nar-
odne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredba-
ma Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje in-
formiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanji-
ma zaštite okoliša.

IX.
(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon ob-
jave u “Službenom glasilu“ Općine Ervenik.

KLASA: 350-01/21-01/10  
URBROJ: 2182/14-01-21-1 
Ervenik, 10.06.2021. god.  

OPĆINA ERVENIK  
OPĆINSKI NAČELNIK:
Predrag Burza, dipl. oec v.r.

Prilog 1. 
Izvod iz kartografskog prikaza PPUO Ervenik, sas-
tavni je dio ove Odluke.

4. Građevinska područja naselja  u mjerilu 1:5.000
 
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i 
zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera 
zaštite u mjerilu  1:25.000
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