Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“,
broj 73/08) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na ___. sjednici, od _____________ 2017. godine, donosi
ODLUKU

o provedbi
Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
Šibensko-kninske županije u 2017. godini
I.
Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibenskokninske županije provodit će se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći mora za
kupanje na 95 mjernih točaka prema kartografskom prikazu morskih plaža.
II.
Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama iz točke I.
ove odluke provodit će se od 15. svibnja do 30. rujna tekuće godine. Uzorci mora za
kupanje u navedenom periodu uzimati će se svakih 15 dana.
III.
Poslove praćenja kakvoće mora za kupanje mora obavljati pravna osoba
ovlaštena za poslove praćenja stanja iz područja zaštite okoliša prema Zakonu o
zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Zakonu o vodama
(„Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).
IV.
Financijska sredstva za provedbu Programa iz točke I. ove odluke za 60
mjernih točaka osigurana su u razdjelu 08. Proračuna Šibensko-kninske županije za
2017. godinu. Za preostalih 35 mjernih točaka financijska sredstva su osigurana u
proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i turističkih tvrtki.
V.
Popis mjernih točaka i kartografski prikaz morskih plaža na području Šibenskokninske županije sastavni su dio ove odluke.
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VI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije".

Klasa: 351-02/17-01/
Urbroj: 2182/1-01-17-1
Šibenik,
2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić
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OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PROVEDBI
PROGRAMA PRAĆENJA KAKVOĆE MORA ZA KUPANJE NA MORSKIM PLAŽAMA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
Program praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama provodi se u svrhu
postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje, sukladno Uredbi o kakvoći mora
za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08). Mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru su
crijevni enterokoki i Escherichia coli.
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 7. navedene Uredbe kojim
je propisano da je predstavničko tijelo županije dužno prije početka svake sezone kupanja
donositi odluku kojom određuje morske plaže na kojima će se provoditi praćenje kakvoće
mora za kupanje.
Osnovni ciljevi Programa praćenja kakvoće mora su: zaštita zdravlja kupača i
zdravstveno prosvjećivanje javnosti, gospodarenje plažama u svrhu očuvanja njihovih
prirodnih vrijednosti i održive uporabe, praćenje izgradnje kanalizacijskih sustava, te
funkcioniranje postojećih, utvrđivanje izvora onečišćenja i njihove sanacije, objavljivanje
rezultata kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe morskog okoliša Šibensko-kninske
županije, informiranje javnosti putem informativnih glasila i web stranica.
Rezultati ispitivanja kakvoće mora na plažama objavljuju se na web stranici
www.izor.hr/kakvoca/ u okviru baze Ministarstva zaštite okoliša i energetike i na web stranici
Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr. Baza se koristi za unos,
obradu i ocjenjivanje rezultata, informiranje javnosti, te nacionalno izvješćivanje o kakvoći
mora za kupanje i generiranje izvještajnih podloga za potrebe Europske agencije za zaštitu
okoliša (EEA) sukladno Direktivi o upravljanju kakvoćom vode za kupanje 2006/7/EZ.
Predmetnom Odlukom obuhvaćene su sve plaže definirane kartografskim prikazom i
profilom mora za kupanje. Financijska sredstva za provedbu Programa za 60 mjernih točaka
osigurana su u razdjelu 08. Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu. Za
preostalih 35 mjernih točaka financijska sredstva su osigurana u proračunima priobalnih
jedinica lokalne samouprave i turističkih tvrtki.
Člankom 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09) propisana je nadležnost Skupštine kao predstavničkog tijela županije da
donosi odluke i druge akte kojima se rješavaju pitanja iz samoupravnog djelokruga, proračun
i završni račun, te obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Županije,
kao jedinice područne (regionalne) samouprave.
Ovom Odlukom Skupština Šibensko-kninske županije odlučuje o provedbi Programa
praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2017.
godini.
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