Temeljem članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15 ), čl. 16. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („NN“ br: 3/17) te članka 48. Statuta Općine
Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 5/13, 8/13 – ispravak), u postupku strateške procjene Strategije
razvoja Općine Jelsa u razdoblju od 2015 do 2020 godine, načelnik Općine Jelsa dana 01. ožujka 2017. godine
d o n i o je
O D L U KU
o imenovanju povjerenstva za stratešku studiju
Strategije razvoja Općine Jelsa

I.
U Povjerenstvu za stratešku procjenu Strategije razvoja Općine Jelsa u razdoblju od 2015 do 2020 godine
imenuju se:
1. Ivica Keršić, pročelnik JUO Općine Jelsa, predsjednik i tajnik povjerenstva
2. Marija Vuković dip.ing, privremena pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, član Povjerenstva
3. Marijo Radevenjić, dipl.ing.građ. privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uređenje, član Povjerenstva
4. dr.sc. Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorski odjel u Splitu za područje Splitsko – dalmatinske
županije, član Povjerenstva
5. Ivan Čarija, dipl. ing. građ., Hrvatske vode - VGO Split, Služba zaštite voda i mora, član Povjerenstva
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbi članka 72. stavak 1.
Zakona o zaštiti okoliša i za svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,
plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne
utemeljenosti strateške studije.
III.
Povjerenstvo se osniva na određeno vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje zadataka iz članka 2. ove
Odluke.
IV.
Naknada za rad članova Povjerenstva regulirat će se posebnom odlukom Općinskog načelnika.
V.
Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva obavljat će tajnik povjerenstva.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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