GRAD DONJI MIHOLJAC
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta
ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA DONJI MIHOLJAC
Predlagatelj:
GRADONAČELNIK ( članak 31. Statuta Grada Donjeg Miholjca)
Pravna osnova:
Članak 91. stavak 3. podstavak 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)
O B R A Z L O Ž E NJ E

Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Donji Miholjac
Člankom 91. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i
46/18) propisano je da se zaštita izvorišta i površinskih vodozahvata po zonama sanitarne
zaštite provodi se sukladno odluci o zaštiti izvorišta.
Odlukom o zaštiti izvorišta propisuje se, na temelju provedenih vodoistražnih radova:
1. veličina i granice zona sanitarne zaštite,
2. sanitarni i drugi uvjeti održavanja,
3. mjere zaštite,
4. izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite,
5. ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti,
6. ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na
kakvoću ili količinu voda izvorišta i površinskih vodozahvata i
7. prekršajne odredbe.
Odluku o zaštiti izvorišta donosi:
– predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za zonu sanitarne zaštite na području te
jedinice,
– predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave za zonu sanitarne zaštite na
području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne)
samouprave odnosno
– ministar za zonu sanitarne zaštite na području više jedinica područne (regionalne)
samouprave.

Odluka o zaštiti izvorišta donosi se uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda.
Zone sanitarne zaštite utvrđene odlukom iz stavka 1. ovoga članka i prostor rezerviran za zone
sanitarne zaštite za koje nije donesena odluka, moraju se uvrstiti u prostorne planove područja
na kojem se te zone prostiru.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac, pri donošenju Odluke, provodi savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i
pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko
su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 23. svibnja 2019. godine
te završava zaključno s danom 02. lipnja 2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za
dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:
procelnik@donjimiholjac.hr

