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Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 

118/18) 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 Kali 2018.-2023. Općinski načelnik Općine Kali dana 27. siječnja 2020. 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 Kali 2018.-2023. 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se stručno savjetodavno Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

Strateškog razvojnog programa Općine Kali 2018.-2023. (dalje u tekstu: Strateški razvojni program 

Općine Kali), a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti studije strateške procjene 

utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

 

1. predstavnik Općine Kali: 

Marko Kolega, dr. med., predsjednik Povjerenstva 

Nives Perin, dipl. iur., zamjenica predsjednika  Povjerenstva 

 

2. predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Zadarske županije: 

Josip Matić, dipl. iur., član Povjerenstva 

Petra Taraš, mag. iur., zamjenica člana Povjerenstva 

 

3. predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i infrastrukturu i EU fondove Zadarske 

županije: 

Davor Lonić, dipl. oec., član Povjerenstva 

Lovro Jurišić, mag. ing. el., zamjenik člana Povjerenstva 

 

4. predstavnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni 

razvoj Zadarske županije: 

Daniel Segarić, dipl. ing., član Povjerenstva 

Katerina Skelin, dipl. ing., zamjenica člana Povjerenstva 

 

5. predstavnik Turističke zajednice Općine Kali: 

Ina Kolega, prof., član Povjerenstva 

Edo Končurat, prof., zamjenik člana Povjerenstva 

 

6. predstavnik Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split: 

Ivan Čarija, dipl. ing. građ., član Povjerenstva 

Ivica Bojčić, dipl. ing. građ., zamjenik člana Povjerenstva 

 

7. predstavnik Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine: 
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Filip Đinđić, mr.sc., član Povjerenstva 

Ivan Matković, dipl.arh., zamjenik člana Povjerenstva 

 

Tajnica Povjerenstva je Mirna Longin Trešin/Valentina Grzunov, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kali. 

 

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. 

Članovi Povjerenstva za sudjelovanje u radu na sjednicama Povjerenstva imaju pravo na novčanu 

naknadu u iznosu od 200,00 kuna, koja se isplaćuje jednokratno, po okončanju rada i davanju 

mišljenja Povjerenstva.  

Iznimno, pravo na naknadu ne ostvaruju članovi Povjerenstva koji su službenici upravnih tijela Općine 

Kali.  

 

Članak 6. 

Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva obavljat će tajnik Povjerenstva. 

      

Članak 7. 

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

 

KLASA: 351-03/19-01/2 

URBROJ:2198/14-02-19-36 

Kali, dana 27. siječnja 2020. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Marko Kolega, dr. med. 




