Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13
i 78/15) , a u skladu sa odredbama članka 70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 4/15),
Gradonačelnik Grada Drniša donosi

ODLUKU
o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Strategiju razvoja Grada Drniša do 2020. godine

Članak 1.
U Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju
razvoja Grada Drniša do 2020. godine imenuju se:
1. dr.sc. Sanja Slavica- Matešić – Šibensko-kninska županija - predsjednik
2. mr. sc. Anita Babačić Ajduk, mag.biol. – Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske
županije, član
3. Suzi Vatavuk, dr.med.spec.epidemiologije – JU Zavod za javno zdravstvo Šibenskokninske županije, član
4. Marko Čule, dipl.ing.građ. – JU za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, član
5. dr.sc. Ivo Glavaš – Konzervatorski odjel u Šibeniku, Ministarstvo kulture, član
6. Stipe Mršo, dipl.ing.građ. – Hrvatske vode, član
7. mr.sc.Gordana Goreta – NP Krka, član
Za Tajnika Povjerenstva imenuje se Grozdana Ćevid.
Članak 2.
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obvezni su izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i na svoj rad primjenjivati Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategija, plana
i programa na okoliš (Narodne novine broj 80/13), na što je obvezan upozoriti tajnik
Povjerenstva. Tajnik Povjerenstva će obavljati administrativne poslove Povjerenstva i sudjeluje
u radu Povjerenstva bez prava odlučivanja.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke koji će biti nazočni sjednici Povjerenstva i tajnik
Povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad koja se obračunava po održanoj
sjednici u visini dnevnice za službeno putovanje koja se priznaje službenicima u upravnim
tijelima Grada Drniša. Prijevoz na sjednice Povjerenstva organizirat će Grad Drniš o svom
trošku.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Drniša“.
Klasa:351-01/15-10/9
Urbroj:2182/06-16-61
Drniš, 31. listopada 2016. godine
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