Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13,
78/15 i 12/18) te članka 14. i 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), a u skladu s odredbama članka 32. Statuta Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10,
2/13, 126/17 i 35/18), Župan Splitsko-dalmatinske županije 10. siječnja 2019., donio je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu strateške studije u postupku Strateške procjene
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za ocjenu strateške studije u postupku Strateške procjene utjecaja na
okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo za ocjenu strateške studije imenuju se:
1. Marijo Radevenjić, predsjednik Povjerenstva, Splitsko-dalmatinska županije, Upravni
odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
2. Matej Majdenić, član Povjerenstva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za
procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na
okoliš
3. Natalija Čengić Zglavnik, član Povjerenstva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode
4. Ankica Komadina, član Povjerenstva, Hrvatske šume, Uprava šuma Split
5. Ivica Bojčić, član Povjerenstva, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog
Jadrana
6. Anita Gamulin, član Povjerenstva, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Splitu
7. Ivana Marović Gugić, član Povjerenstva, Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture,
Lučka kapetanija Split
8. Marija Vuković, član Povjerenstva, Splitsko–dalmatinska županija, Upravni odjel za
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
9. Ivan Šarić, član Povjerenstva, Splitsko–dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i
pomorstvo
Funkciju tajnice Povjerenstva obavljati će Nena Rađenović, referentica u Upravnom odjelu
za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 3.
Povjerenstvo „iz članak 1. ove Odluke“, obavezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17).
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Članak 4.
Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme potrebno za izvršenje zadataka „iz članka 1.
ove Odluke“.
Članak 5.
Administrativno-tehničke poslove vezane uz rad Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za
graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
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Split, 10. siječnja 2019.
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