Temeljem članka 42. stavak 2. i 3. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
("Narodne novine" broj 55/02.) i članka 47. točka 2. i 14. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 4/02. - pročišćeni tekst i 9/03.), Poglavarstvo Osječko-baranjske županije donijelo je na 27.
sjednici 8. ožujka 2005. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za
pripremu prijedloga Odluke o zaštiti
crpilišta Prosine
I.
Ovim Rješenjem osniva se Stručno povjerenstvo za pripremu prijedloga Odluke o zaštiti
crpilišta Prosine.
II.
Stručno povjerenstvo će raditi sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne
zaštite izvorišta, a obavljat će sljedeće poslove:
procijeniti potrebu i opseg izvođenja prethodnih vodoistražnih radova na temelju kojih će se
izraditi elaborat zaštitnih zona za crpilište Prosine,
predložiti dinamiku i rok za pripremu prijedloga navedene Odluke,
reinterpretirati i analizirati rezultate dosadašnjih istraživanja i pripremiti prijedloge zaštitnih
zona crpilišta,
predložiti dodatne radove na temelju rezultata prethodnog istraživanja,
stručno ocijeniti konačni Elaborat o određivanju zona zaštite za crpilište za koje se donosi
Odluka o zaštiti i uputiti isti na ocjenu naručitelju vodoistražnih radova i Hrvatskim vodama,
procijeniti sanitarne i druge uvjete održavanja zona,
pripremiti Odluku o zaštiti crpilišta Prosine, te ju uputiti na prethodno mišljenje Hrvatskim
vodama,
i druge poslove u skladu s Pravilnikom.
Poslove iz stavka 1. Povjerenstvo će obaviti najkasnije u roku od dvije godine od dana
donošenja ovoga Rješenja.
III.
Stručno povjerenstvo čini pet članova i to: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnog gospodarstva, Županijskog zavoda za prostorno uređenje, Upravnog odjela za poljoprivredu i
gospodarstvo, Hrvatskih voda te predstavnik Baranjskog vodovoda d.o.o. iz Belog Manastira.
IV.
Stručno povjerenstvo je dužno na prvoj sjednici izraditi program rada s točno definiranim
izvršiteljima i rokovima.
Na prvoj sjednici članovi Stručnog povjerenstva između sebe izabiru predsjednika i zamjenika
predsjednika.
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V.
Stručno povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Poglavarstvu Osječko-baranjske županije kome
jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu.
Administrativne i tehničke poslove za Stručno povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
poljoprivredu i gospodarstvo.
VI.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke III. ovoga Rješenja, koji nisu na profesionalnom radu u
županijskim tijelima, imaju pravo na naknadu troškova i novčanu naknadu u visini od 250,00 kuna
(neto) po sjednici.
Financijska sredstva potrebna za rad Stručnog povjerenstva osigurat će se u Proračunu Osječkobaranjske županije.
VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
Klasa: 022-04/05-04/5
Urbroj: 2158/1-01-04-05-2
Osijek, 8. ožujka 2005.
Predsjedavajući
Dinko Burić
zamjenik župana, v.r.
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