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ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
putem
Stručne službe Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Prijedlog Zaključka o donošenju mjera za sprječavanje problema
u vodoopskrbi tijekom ljetnih mjeseci na području Istarske županije
- dostavlja se

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na usvajanje.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Miodrag Čerina

Na temelju članka 81. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11 i 130/11) i
članka 65. st. 1. točke 24. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“
br. 10/09), Župan Istarske županije dana 19. travnja 2012. godine donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
1. U cilju sprječavanja problema u vodoopskrbi tijekom ljetnih mjeseci na području
Istarske županije proglašavaju se izvanredne mjere zaštite od suše, te se
vodoopskrbnim tvrtkama s područja Istarske županije nalaže žurna provedba
slijedećih mjera:
- stavljanje u funkciju svih raspoloživih izvorišta koja se ne nalaze u sustavu
vodoopskrbe,
- maksimalno ograničavanje potrošnje vode iz vodoopskrbnog sustava za
navodnjavanje, zalijevanje nogometnih igrališta, pranje ulica i slično,
- provoditi maksimalne mjere štednje vode
2. Nalaže se vodoopskrbnim tvrtkama s područja Istarske županije da prioritetno
osiguraju sredstva za investicije u projekte iz točke 1. alineje 1. ovog Zaključka.
3. Za svaku pojedinačnu investiciju iz točke 1. alineje 1. ovog Zaključka financijska
sredstva dužni su osigurati Hrvatske vode i vodoopskrbne tvrtke s područja Istarske
županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama Istarske županije“.
Klasa: 920-11/12-01/4
Urbroj: 2163/1-01/8-12-1
Pula, 19. travnja 2012.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka sadržan je u čl. 81. st. 2. Zakona o vodama
(„Narodne novine“..) koji propisuje da odluku o ograničenju korištenja voda ako se
ograničenje odnosi na više jedinica lokalne samouprave donosi župan.
Članak 65.st.1.t.24 Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09), koji propisuje da župan/županica izvršava ostale poslove u njegovoj nadležnosti
određene propisima i ovim Statutom, a čl. 85. istog Statuta koji propisuje da
župan/županica u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga donosi odluke, zaključke,
pravilnike i dr. opće akte, te pojedinačne akte kada je za to ovlašten/ovlaštena zakonom ili
općim aktom Skupštine.
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM
Ovim Zaključkom Župan Istarske županije u cilju sprječavanja problema u vodoopskrbi
proglašava izvanredne mjere zaštite od suše, te vodoopskrbnim tvrtkama s područja
Istarske županije nalaže hitnu i neodgodivu provedbu mjera koje su navedene u
Zaključku.
III. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za provedbu ovog Zaključka financijska sredstva osigurati će Hrvatske vode i
vodoopskrbne tvrtke s područja Istarske županije.
IV. ROK IZVRŠENJA
Ovaj Zaključak će se odmah izvršiti.
V. prijedlog zaključka
Dostavlja se u prilogu.

