
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 

Na temelju članka 65. stavak 1. točka 23. i 85. Statuta Istarske županije („Službene 
novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 
10/20 i 6/21), župan Istarske županije, dana 11. srpnja 2022. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje 

stanja vodoopskrbe u Istarskoj županiji u 2022. godini 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom osniva se koordinacijsko tijelo za praćenje stanja vodoopskrbe u Istarskoj 
županiji u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Županijsko koordinacijsko tijelo). 

 
Članak 2. 

 
Županijsko koordinacijsko tijelo je stručno i savjetodavno tijelo župana Istarske županije koje 
obavlja sljedeće poslove: 

 aktivno prati i analizira meteorološke i hidrološke podatke i informacije o vremenu, 
vodama, tlu i zraku na području Istarske županije i njene implikacije na sustav 
vodoopskrbe u Istarskoj županiji za vrijeme turističke sezone 2022. godine, 

 analizira aktualnu situaciju u sustavima vodoopskrbe na području Istarske 
županije, 

 predlaže mjere i aktivnosti koje imaju za cilj optimizirati potrošnju vode i rasteretiti 
sustav vodoopskrbe, 

 informira Župana o stanju vodoopskrbe u Istarskoj županiji i drugim pitanjima koja 
utječu na provedbu aktivnosti vezanih uz sustav vodoopskrbe, 

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan. 
 

Članak 3. 
 
Županijsko koordinacijsko tijelo imenuje se u sljedećem sastavu: 

 Boris Miletić, župan Istarske županije, predsjednik Županijskog koordinacijskog 
tijela, 

 Tulio Demetlika, zamjenik župana Istarske županije, 

 Ivan Glušac, pročelnik Kabineta župana Istarske županije, 

 dr.sc. Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 
ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, 

 Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, 

 Mladen Nežić, član Uprave Istarskog vodovoda d.o.o., 

 Alen Golja, član Uprave Vodovoda Labin d.o.o., 

 Edo Krajcar, član Uprave Vodovoda Pula d.o.o., 

 Đanluka Miletić, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Raša – Boljunčica“ 
Hrvatskih voda, 

 Aleksandar Kružić, voditelj Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Mirna – 
Dragonja“ Hrvatskih voda. 

 
 

Članak 4. 
 



 

Mandat Županijskog koordinacijskog tijela traje do 31. prosinca 2022. godine. 
Župan Istarske županije može članove Županijskog koordinacijskog tijela razriješiti i prije 
isteka mandata. 
 

 
Članak 5. 

 
Sjednice Županijskog koordinacijskog tijela saziva župan Istarske županije koji je ujedno i 
predsjednik Županijskog koordinacijskog tijela. 
 

Članak 6. 
 
Predsjednik i članovi Županijskog koordinacijskog tijela ne primaju naknadu za svoj rad. 
 

Članak 7. 
 

Stručne i administrativne poslove za Županijsko koordinacijsko tijelo obavlja Kabinet župana 
Istarske županije. 
 

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 
 
 
KLASA/CLASSE: 024-02/22-08/01 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 11. srpnja 2022. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

 
Boris Miletić 

 

 
 

Dostaviti: 
1. Imenovanima iz čl. 3. Odluke 
2. Kabinet župana 
3. Arhiva 
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