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Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 

153/13, 78/15 i 12/18), a u postupku strateške procjene utjecaja III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Novalje, gradonačelnik Grada Novalje donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog povjerenstva za 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za stratešku procjenu), a u svrhu ocjenjivanja 

cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za stratešku procjenu imenuju se: 

- Silvija Hodak Tauzer, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne 
samouprave i uprave Grada Novalje, Predsjednica Povjerenstva, 

- Jerko Kostelac, dipl. ing., Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo - savjetnik za zaštitu okoliša i prirode, član 
Povjerenstva, 

- Stipe Mudrovčić, dipl.ing.građ., ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ličko-
senjske županije, član Povjerenstva, 

- Neven Korda, dipl.ing.geod., direktor Komunalije d.o.o., član Povjerenstva, 
- Ana Milinković Rukavina, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo 

Ličko-senjske županije, član Povjerenstva. 

 

Tajnica Povjerenstva za stratešku procjenu je Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,Upravni odjel 

za poslove lokalne samoupravei uprave Grada Novalje - rukovoditeljica Odsjeka za 

prostorno uređenje i komunalni sustav. 

 



Članak 3. 

Povjerenstvo za stratešku procjenu 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" broj 3/17). 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo za stratešku procjenu 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 stratešku procjenu iz članka 2. ove Odluke koji će biti 

nazočni sjednici Povjerenstva za stratešku procjenu 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 Upravnom odjelu za poslove 

lokalne samouprave i uprave Grada Novalje.  

Iznimno od prethodnog stavka ove točke Odluke, pravo na novčanu naknadu ne 

ostvaruju članovi Povjerenstva za stratešku procjenu – službenici u Upravnom odjelu 

za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje i tajnica Povjerenstva za 

stratešku procjenu. 

 

Članak 6. 

Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva za stratešku procjenu 

obavljati će tajnica Povjerenstva za stratešku procjenu i Upravni odjel za poslove 

lokalne samouprave i uprave Grada Novalje. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Novalje, a stupa na 

snagu danom objave. 

 

Gradonačelnik 

 

                                                                                            Ante Dabo, v.r. 


