
 
 
 
  
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                GRADONAČELNIK                                                                                                                                  
                                                                                                                        

KLASA: 302-01/16-01/3 

URBROJ: 2103/01-01-16-76                         

Bjelovar, 27. listopada 2016. 

 

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), 
članka 3. Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“ br. 70/08) i članka 
45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik 2/13), gradonačelnik Grada 
Bjelovara donosi 
 
 

ODLUKU 

o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja 

„Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“ na okoliš  

 
I. 

 

Ovom Odlukom imenuje se Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja 

Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za 

stratešku procjenu) u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije 

utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš  

     

      II. 
 

U Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. 

na okoliš imenuju se: 

1. Sonja Novak, pročelnica UO za gospodarstvo, Grad Bjelovar, predsjednica 

povjerenstva, 

2. Vesna Banović, predstojnica Odsjeka za prostorno uređenje, Zavod za 

prostorno uređenje BBŽ, članica povjerenstva, 

3. Mila Škojo, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša, UO za poljoprivredu, šumarstvo, 

slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovarsko-bilogorske županije, 

članica povjerenstva, 

4. Boris Tomšić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno, 

Bjelovarsko-bilogorska županija,  član povjerenstva,  

5. Ljiljana Jarčov  - rukovoditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju,  Zavod za javno 

zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, članica povjerenstva, 

6. Željka Bakran,   rukovoditeljica Odjela za ekologiju, Hrvatske šume-Uprava šuma 

Podružnica Bjelovar, članica povjerenstva i 

7. Mirela Savić, voditeljica ispostave,  Hrvatske vode - Vodnogospodarska ispostava 

za mali sliv "Česma-Glogovnica". 

 



Za tajnicu povjerenstva imenuje se Jasminka Kišantal-Zubić, viša referentica za MSP, UO 
za gospodarstvo Grada Bjelovara. 

III. 
        
Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke, obvezno je izvršiti zadaće sukladno odredbama Zakona 
o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15))  i na svoj rad primjenjivati odredbe Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08) na što je 
obvezna upozoriti tajnica Povjerenstva. 
 

       IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
            GRADONAČELNIK 

    Antun Korušec, dipl.politolog 
 
 
 

 


