Temeljem članka 7. stavak 1. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite
izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.) i članka 55a. stavak 2. točke 13. i 16. Statuta Osječko
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06.,
5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko baranjske županije donio je 11. rujna 2015. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Povjerenstva za
usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta
Bilje - Konkološ

I.
Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta Bilje Konkološ ("Županijski glasnik" broj 1/10.), utvrđuje se njegov djelokrug rada i sastav.
II.
Povjerenstvo će raditi sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne
zaštite izvorišta, a obavit će sljedeće poslove:
procijeniti potrebu provođenja novih vodoistražnih radova obzirom na ranije izvedene
vodoistražne radove i izrađen Elaborat zona sanitarne zaštite
predložiti dinamiku i rok za provedbu postupka usklađivanja, te utvrđivanja prijedloga nacrta
Odluke
uskladiti tekst postojeće Odluke sa Zakonom o vodama ("Narodne novine" broj 153/09.,
63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) i Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite
izvorišta ("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.)
utvrditi tekst Nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Bilje - Konkološ, te istu uputiti na prethodno
mišljenje Hrvatskim vodama
druge poslove u skladu s Pravilnikom.
Poslove iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo će obaviti najkasnije u roku od 6 mjeseci od
dana donošenja ovoga Rješenja.
III.
-

Povjerenstvo čine predstavnici:
Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva,
Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije,
Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije,
Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije,
Hrvatskih voda
Općine Bilje
Općine Darda
Vodoopskrbe d.o.o. Darda, kao isporučitelja vodnih usluga, te
Osječko-baranjske županije, kao donositelja Odluke.
Stručno povjerenstvo ima voditelja i osam članova.

IV.
Za izvršavanje poslova iz točke II. ovoga Rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će program
rada s definiranim izvršiteljima i rokovima.
V.
Administrativne i tehničke poslove za Stručno povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
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Osijek, 11. rujna 2015.
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