Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/15-01/59
URBROJ: 2140/1-06-16-35
Krapina, 17. ožujka 2016.
ŽUPAN
Željko Kolar

PREDMET: Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja
Krapinsko-zagorske županije; o b r a z l o ž e n j e
PRAVNI TEMELJ: Članak 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13),
članak 4. Pravilnika o Povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“ broj 70/08),
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
64/08) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove – Županu
IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – Županu
OBRAZLOŽENJE: Krapinsko-zagorska županija u postupku je izrade Studije za stratešku
procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije. Odluka o sadržaju
stratešku studije donijeta je 07. prosinca 2015. godine. Kako bi se mogao nastaviti rad na
Studiji, potrebno je osnovati Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Povjerenstvo je obvezno izvršavati zadaće sukladno odredbi članka 72. stavku 1. Zakona o
zaštiti okoliša („Prije nego što je utvrđen nacrt prijedloga strategije, plana ili programa koji
se daje na javnu raspravu uključujući javni uvid i javno izlaganja, nacrt strategije, plana i
programa razmatra, a rezultate strateške studije ocjenjuje savjetodavno stručno povjerenstvo
i o tome daje svoje mišljenje.“). Stavkom 2. istog članka je propisano da Povjerenstvo
imenuje čelnik tijela nadležan za provedbu strateške procjene, dok je stavkom 3. utvrđeno da
se sastav i broj članova Povjerenstva određuje ovisno o obuhvatu i drugim značajkama
strategije, plana ili programa za koji se provodi strateška procjena.

Člankom 72. stavkom 7. Zakona o zaštiti okoliša propisano je da Povjerenstvo ima pravo na
naknadu za svoj rad, dok je stavkom 8. propisano da visinu i način isplate naknade za rad
povjerenstva određuje ministar, odnosno čelnik tijela nadležnog za provedbu strateške
procjene odlukom.
Članice / članovi Povjerenstva koji će biti nazočni sjednici 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 Krapinsko-zagorske
županije. Članice / članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza i to u
visini od 2,00 kune po kilometru izračunatog od mjesta stanovanja do mjesta održavanja
sjednice Povjerenstva.
Iznimno, pravo na naknadu troškova prijevoza ne ostvaruju članovi Povjerenstva – službenici
upravnih tijela KZŽ i tajnik Povjerenstva.
POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za osnivanje i imenovanje Povjerenstva za
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije nije
potrebno osigurati dodatna sredstva. Sredstva za novčanu naknadu (dnevnice i troškovi
prijevoza) osigurani su u proračunu Krapinsko-zagorske županije.
PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:
1. Prijedlog Odluke

ŽUPAN
KLASA: 340-01/15-01/59
URBROJ: 2140/1-02-16-36
Krapina, 17. ožujka 2016.
Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13), članka 4.
Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“ broj 70/08) i članka 32. Statuta
Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06,
4/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije
razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine Župan Krapinsko-zagorske županije donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine
I.
U Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinskozagorske županije do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. mr. sc. Sanja Mihovilić, Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu, promet i Eu fondove, predsjednica Povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Ivan Martinić, Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet, Studij Šumarstvo,
Studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, član Povjerenstva
3. Tanja Šinko, dipl.ing.biol., viša stručna savjetnica u Službi za procjenu okoliša, Sektor
za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, član
Povjerenstva
4. mr. sc. Lana Križaj, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Krapini za područje
Krapinsko-zagorske županije, članica Povjerenstva
5. Ines Kos, dipl.oec., Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članica
Povjerenstva
6. mr. sc. Stjepan Bručić, Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, član Povjerenstva
7. Božena Maloča, dipl.ing., Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Hrvatske vode,
članica Povjerenstva
8. Dijana Hršak, dipl. ing. agr., Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije, članica Povjerenstva
9. Snježana Žigman, dipl. ing. građ., Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije, članica Povjerenstva
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Alen Hutinović, stručni suradnik Zagorske razvojne
agencije d.o.o..

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 plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i Pravilnika o
povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine broj 70/08).
Tajnik Povjerenstva će obavljati administrativne poslove Povjerenstva i sudjeluje u radu
Povjerenstva bez prava odlučivanja.
III.
Članovi Povjerenstva iz točke I. 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
Krapinsko-zagorske županije.
Članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza i to u visini od 2,00
kune po kilometru izračunatog od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice Povjerenstva.
Iznimno, od prethodnog stavka ove točke Odluke pravo na naknadu troškova prijevoza ne
ostvaruju članovi Povjerenstva – službenici upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije i tajnik
Povjerenstva.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Članovima Povjerenstva, svima
Tajnik Povjerenstva, ovdje
Za zbirku isprava, ovdje
Pismohrana, ovdje

