
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članaka 104. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19), članka 7. Pravilnika 
o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine broj 66/11 i 47/13) 
te članka 65. i 85 Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije,  br. 10/09, 
4/13 i 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost 
Župana Istarske županije dana 05. prosinca 2019. godine donosi 

 
 
 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga 
Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije 

 
 

I. 
 

Gordana Stojić, razrješuje se dužnosti člana Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga 
Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije. 

 
 

II. 
 

Maja Oštrić, kao predstavnica Hrvatskih voda VGO za slivove sjevernog Jadrana, Službe za 
korištenje voda, imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga Odluke o 
zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije. 
 
 

III. 
 

Silvano Cukon, razrješuje se dužnosti člana Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga 
Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije 

 
 

IV. 
 

Aleksandar Major, kao predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, 
imenuje se za člana Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga Odluke o zonama 
sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije. 

 
 

V. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Istarske županije. 
 
 
KLASA: 351-01/19-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-19-04 
Pula, 05. prosinca 2019. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

         Fabrizio Radin 



 

Dostaviti: 
1. Upravni odjel za održivi razvoj 
2. Članovima Stručnog povjerenstva: 

 Aleksa Vale, Aleksa.Vale@istra-istria.hr,   

 Bruno Kostelić, bruno.kostelic@istra-istria.hr; 

 Anita Jeremić, anita.jeremic@mzoe.hr; 

 Gordana Stojić, Gordana.Stojic@voda.hr,  

 Maja Oštrić, maja.ostric@voda.hr 

 Nataša Mihelčić, Natasa.Mihelcic@voda.hr, 

 Bojana Hajduk Černeha, bojana.h.c@ivsustav.hr,  

 Silvano Cukon, silvano.cukon@istra-istria.hr,  

 Aleksandar Major, aleksandar.major@istra-istria.hr 

 Ezio Pinzan, ezio.pinzan@istra-istria.hr,  

 Vanja Totman, vanja.totman@ivb.hr,  

 Dean Banko, dean.banko@vodovod-pula.hr,  

 Tina Paić, tina.paic@vodovod-labin.hr  
3. Pismohrana, ovdje  
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