
Na temelju članka 14. stavak 15. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, 

plana i programa na okoliš (NN 3/17) načelnica Općine Bol imenuje 

 

 

  

POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU 

PROSTORNIH PLANOVA PREMA  

 

 

ZAJEDNIČKOJ ODLUCI 

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol,  

i s time u svezi izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, 

izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica,  

o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3  ”Ratac meštre Mijene”, 

i o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4  

 

Članak 1. 

 

U povjerenstvo za stratešku procjenu imenuju se: 

1. Stipe Karmelić, predstavnik jedinstvenog upravnog odjela općine Bol, predsjednik 

povjerenstva 

2. Marija Vuković, predstavnica upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša u SDŽ, član 

3. Ivan Čarija, predstavnik Hrvatskih voda, pravne osobe s javnim ovlastima, član 

4. Petar Matković, predstavnik JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ, pravne osobe s 

javnim ovlastima, član 

5. Ranko Crmarić, predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta, pravne osobe s javnim 

ovlastima, član 

 

Imenuje se tajnica povjerenstva za stratešku procjenu i to Sandra Katić, administrativna 

referentica u JUO općine Bol. 

 

Članak 2. 

 

Povjerenstvo iz članka 1. Ove odluke je obvezno 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. 

 

Članak 3. 

 

Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme potrebno za izvršenje zadataka u svezi sa 

donošenjem prostorno planske dokumentacije iz naslova ove odluke. 

 

Članak 4. 

 

Članovi povjerenstva iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u 

iznosu od 150,00 € neto za svako sudjelovanje na sjednici/sjednicama povjerenstva. 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

Administrativno- tehničke poslove vezane uz rad povjerenstva obavljat će općina Bol. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine 

Bol i na mrežnim stranicama općine Bol radi informiranja javnosti. 

 

 

Klasa: 350-01/22-01/2                                          

Urbroj: 2181-18/22-02/22 

Bol, 12. prosinca 2022.  

 

 

 

 

 

 

       Načelnica općine Bol 

       Katarina Marčić 


