
Temeljem točke 2., stavka 1., članka 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 14/03 i 16/16) i Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za 
kupanje na plažama Istarske županije u 2016. godini („Službene novine Istarske županije“ br. 
6/16), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 14. studenoga 2016. godine, 
donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama 

u Istarskoj županiji u 2016. godini 
 

1. Prihvaća se Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2016. 
godini (dalje u tekstu: Izvješće), izrađeno od strane Službe za zdravstvenu ekologiju, 
Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na 
temelju Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama u 
Istarskoj županiji u 2016. godini („Službene novine Istarske županije“ br. 6/16) i Ugovora o 
provođenju programa praćenja kakvoće mora na području Istarske županije za 2016. 
godinu radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz 
okoliša: Klasa: 500-01/16-01/13, Urbroj: 2163/1-06/1-16-2 od 23. ožujka 2016. 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije da, sukladno članku 33. i 34. 

Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08), Izvješće u materijalnom i digitalnom 
obliku dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Službi za zaštitu mora i priobalja – 
Područnoj jedinici Rijeka radi izrade objedinjenog izvješća o kakvoći mora za kupanje na 
području RH. 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije da Izvješće u digitalnom 

obliku dostavi: Ministarstvu zaštite okoliša, Službi inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – 
Područnoj jedinici u Šibeniku, Turističkoj zajednici Istarske županije, te priobalnim 
gradovima i općinama Istarske županije. 

 
4. Zadužuje se Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije da cjelovito izvješće objavi 

na službenim Internet stranicama Istarske županije. 

 
 
KLASA: 351-01/16-01/06 
URBROJ: 2163/1-01/4-16-3 
Pazin, 14. studenoga 2016. 
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