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STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
52000 Pazin
Dršćevka 3

PREDMET:

Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva
za izradu kartografskog prikaza i profila plaža
na području Istarske županije
- dostavlja se -

Poštovani,
priloženo Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.
Privitak:
1. Prijedlog Rješenja
2. Obrazloženje

Na temelju članka 7., 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br.73/08) te članka 59.
i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» br. 9/06 – pročišćeni
tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _________ 2008.
godine donijelo je

Rješenje
o imenovanju povjerenstva za izradu kartografskog prikaza i profila plaža na
području Istarske županije

I.
Za članove povjerenstva imenuju se:
1. Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za održivi
razvoj Istarske županije, predsjednica
2. Damir Rudela, viši stručni referent za pomorstvo u Odsjeku za pomorstvo, promet i
veze, Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
3. Mr. sc. Sonja Diković, voditeljica laboratorija za pitke i površinske vode, Zavoda za
javno zdravstvo Istarske županije, član
4. Željko Stipić, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, član
5. Gordana Kuhar, Zavod za prostorno ureñenje Istarske županije, član
II.

Zadužuje se Upravni odjel za održivi razvoj za operativnu podršku povjerenstva.

III.

Zadužuje se Povjerenstvo da do 1. ožujka 2009. godine izradi kartografski prikaz morske
plaže sa svim elementima navedenim člankom 8. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN
br. 73/08) (u daljnjem tekstu Uredba) osim prikaza priobalnih izvora, vrulja, dotoka slatkih
voda i dotoka bujičnih voda.
Elementi za izradu navedenog prikaza priobalnih izvora, vrulja, dotoka slatkih voda i
dotoka bujičnih voda zatražiti će se od Hrvatskih voda VGO Rijeka i naknadno ugraditi u
kartografski prikaz morske plaže.
IV.
Zadužuje se Povjerenstvo da koordinira izradu profila mora za kupanje, kojega izrañuje,
prema odredbama članka 10. Uredbe, pravna osoba ovlaštena za poslove praćenja stanja

iz područja zaštite okoliša prema Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o vodama (u daljnjem
tekstu: ovlaštenik) a sukladno elementima navedenim u članku 9. Uredbe.
Krajnji rok za izradu profila mora za kupanje je 1. svibnja 2010. godine.

V.
Financijska sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu Istarske županije.

VI.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK
Ivan Jakovčić

O b r a z l o ž e n j e

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA
Pravni temelj za donošenje ovog akta su članci 59. i 77. Statuta Istarske županije
("Službene novine Istarske županije" br. 9/06-drugi pročišćeni tekst i 14/06), kojima je
propisano da Poglavarstvo Istarske županije priprema prijedloge općih akata te donosi
odluke, preporuke, rješenja, zaključke, upute i naputke.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREðUJU OVIM AKTOM
I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM
U skladu s odredbama članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br.73/08),
županija je u obvezi izraditi kartografski prikaz i profil morskih plaža za one plaže za koje
predstavničko tijelo županije, u skladu s odredbom članka 7. iste Uredbe, donosi, prije
svakog početka sezone kupanja, odluku kojom odreñuje morske plaže na kojima će se
provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje.
Izrada kartografskog prikaza zahtjeva multidisciplinaran pristup pa su stoga predloženi
članovi povjerenstva iz institucija koje najbolje poznaju predmetnu problematiku.
3. FINANCIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG ZAKLJUČKA
Potrebna financijska sredstva za rad povjerenstva osigurati će se u Proračunu Istarske
županije.
4. PRIJEDLOG RJEŠENJA

Prijedlog Rješenja dostavlja se u privitku.

