REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

Riva 8, 52100 Pula, p.p. 198
tel. (0)52 352-173

KLASA: 351-03/17-01/01
URBROJ: 2163-1-22/1-17-13
Pula, 28. srpnja 2017.
ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Dršćevka 3, Pazin

PREDMET: Prijedlog Odluke o o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu
utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do
2020. godine
- dostavlja se

Poštovani,
dostavljamo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.
S poštovanjem

v.d. pročelnice
mr.sc Lorena Brgić

Prilog:
- prijedlog Odluke s obrazloženjem

Na temelju članka 72. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i
78/15 ), članka 14. stavak 1. i članka 15. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), a u skladu s odredbama
članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije, broj 10/09,
4/13, 6/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 31. srpnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Županijske
razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine
I.
U Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske
županije do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elena Božac Čujić, dipl. oec., UO za gospodarstvo Istarske županije,
predsjednica
Mirko Radolović,dipl.ing.biologije, UO za održivi razvoj Istarske županije, član
mr.sc. Ana Kovačević, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, članica
Blandina Randić Potkonjak, dipl.ing. šumarstva, Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike – Uprava za zaštitu prirode; članica
Ivana Mihalić Fabris, dipl.ing. građevinarstva; UO za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, članica
Latinka Janjanin, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, članica
Christian Gallo, dipl.ing.šumarstva, Hrvatske šume, član
Davor Gergorić, ing. građevinarstva, Hrvatske vode, član
Marko Uhač, diplomirani arheolog i profesor geografije; Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Puli; član

Za tajnika Povjerenstva imenuje se Aleksandar Major, viši stručni suradnik za regionalni razvoj
u UO za gospodarstvo Istarske županije.
II.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavezno je izvršavati zadaće sukladno odredbi članka
72. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš.
Tajnik Povjerenstva će obavljati administrativne poslove Povjerenstva i sudjelovati u radu
Povjerenstva bez prava odlučivanja.
III.
Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke koji će biti nazočni na sjednici/sjednicama
Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u iznosu od 800,00 kuna. Tajnik
Povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kuna. Naknada će biti isplaćena
jednokratno, po okončanju rada Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva ostvaruju pravno na naknadu troškova prijevoza u visini od 2,00 kune po
kilometru izračunatog od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice Povjerenstva.
Iznimno, od prethodnog stavka ove točke Odluke, pravno na naknadu troškova prijevoza ne
ostvaruju članovi Povjerenstva koji su službenici Upravnih tijela Istarske županije i tajnik
Povjerenstva.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

KLASA: 300-01/17-01/01
URBROJ: 2163/1-01/8-17-4
Pula, 31. srpnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:
1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ,
2. Članovima Povjerenstva,
3. Tajniku Povjerenstva,
4. Vita projekt d.o.o., Ilica 191c , 10000 Zagreb,
5. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ
Ova Odluka se donosi na temelju članka 72. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne
novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15 ), članka 14. stavak 1. i članka 15. stavak 2. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17),
a u skladu s odredbama članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske
županije, broj 10/09, 4/13, 6/16, 1/17 i 2/17).
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE
KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM
Temeljem Zaključka Župana KLASA:302-02/14-01/02; URBROJ: 2163/1-01/8-14-2, pristupilo
se izradi Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine.
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne
strategije Istarske županije do 2020. godine donesena je 20. travnja 2017. godine.
Zakon o zaštiti okoliša u članku 72. stavku 2. propisuje da čelnik tijela nadležan za provedbu
strateške procjene utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš osniva Povjerenstvo za
stratešku procjenu. Stavkom 1. istoga članka propisano je da Povjerenstvo za stratešku
procjenu razmatra nacrt strategije, plana i programa i to prije nego što je utvrđen nacrt
prijedloga strategije, plana ili programa koji se daje na javnu raspravu uključujući javni uvid i
javno izlaganje.
U članku 14. stavku 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš propisano je da Povjerenstvo ima neparan broj članova i tajnika.
Imenovanjem Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš omogućava se nastavak
izrade Strateške studije.
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA
Članovi Povjerenstva i tajnik imaju pravo naknade za rad.
Potrebna financijska sredstva su osigurana na poziciji 174884.02 – Naknade za članove
Povjerenstva, razdjela 14 Proračuna Istarske županije za 2017. godinu.
4. TEKST NACRTA AKTA
Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni su dio ovog Akta.

