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SLUŽBENI GLASNIK 
O P Ć I N E  Š E S T A N O V A C 

_______________________________________________________ 
GODINA   X III    ŠESTANOVAC,  07.RUJNA  2017.                  BROJ 11 
 

Općinski načelnik 

Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku  procjenu utjecaja na okoliš Strateškog 
razvojnog programa Općine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020. godine…………………………………………………………….. 

 

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članaka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), a u postupku strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog 

programa Općine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020. godine Općinski načelnik Pave Čikeš dana  07.09. 2017. godine donosi  
 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku  

            procjenu utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Šestanovac za razdoblje 2015.-2020. godine 

 

        Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se stručno savjetodavno Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine 

Šestanovac za razdoblje 2015. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti 

strateške studije utjecaja na okoliš. 

        Članak 2.  

U Povjerenstvo se imenuju: 

- Martin Merčep, Zamjenik Općinskog načelnika,Općine Šestanovac 

- Marija Vuković, dipl. ing. arh., Privremena Pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu 

okoliša Splitsko-dalmatinske županije,  

- Marijo Radevenjić, dipl.ing.građ.,Privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-

dalmatinske županije,  

- Ines Brkić dipl.ek., savjetnica za turizam Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije,  

- Tomislav Opačak,mag.iur. zamjenik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-

dalmatinske županije   

 Članak 3. 

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša te u svom radu primjenjivati 

odredbe propisane Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17). 

        Članak 4. 

Povjerenstvo se osniva na određeno vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje zadataka iz članka 1. ove Odluke. 

        Članak 5. 

Naknada za rad članova Povjerenstva regulirat će se posebnom odlukom Općinskog načelnika.  

 

        Članak 6. 

Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva obavljat će tajnik Povjerenstva i  Jedinstveni upravni odjel Općine Šestanovac. 

        Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom Glasniku Općine Šestanovac“. 
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