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Naslov dokumenta Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 

klimatskih promjena u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje 

od 2016. – 2020. godine 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo 

Cilj i glavne teme savjetovanja PRAVNI TEMELJ: Odredbe članka 12. stavka 1. i stavka 2. 
Zakona o zaštiti zraka, („Narodne novine“, broj 130/11, 
47/14) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik“), broj 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 
9/10, 22/10- pročišćeni tekst, 4/12. 4/13 i 6/13– 
pročišćeni tekst)  
NADLEŽNOST:  Županijska skupština 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN 
NOSITELJ IZRADE : Upravni odjel za graditeljstvo, 
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-
senjske županije 
IZNOS : 
OBRAZLOŽENJE: 
Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka i ozonskog sloja, 
ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim 
promjenama, u cilju održivog razvitka, temelji se na 
načelima zaštite okoliša određenim Zakonom o zaštiti 
okoliša (Narodne novine broj 80/13) i zahtjevima 
međunarodnog prava i pravne stečevine Europske unije. 
Zrak, kao sastavnica okoliša, treba imati kvalitetu koja ne 
narušava zdravlje ljudi. 
Mjere koje se poduzimaju radi zaštite i poboljšanja 
kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih 
promjena i prilagodba klimatskim promjenama ne smiju 
ugroziti ostale sastavnice okoliša, kvalitetu življenja 
sadašnjih i budućih naraštaja.  
Učinkovitost zaštite i poboljšanje kvalitete zraka i ozonskog 
sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu 
klimatskim promjenama osiguravaju Hrvatski sabor i Vlada 
Republike Hrvatske te predstavnička i izvršna tijela 
jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave 
unutar svojih nadležnosti  
Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine broj 130/11 i 
47/14) kojim se određuju nadležnost i odgovornost za 
zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih 
promjena i prilagodbu klimatskim promjenama propisano 
je da skupština županije donosi Program zaštite zraka, 
ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 
prilagodbe klimatskim promjenama za svoje područje. 
Navedeni program treba biti sastavni dio Programa zaštite 
okoliša za područje županije, a učinkovitost njegove 
provedbe provjerava se četverogodišnjim izvješćem koji 
nadležan upravni odjel podnosi županu. Program zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 
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prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko-senjske 
županiji za razdoblje 2016.-2020. (u daljnjem tekstu: 
Program) izrađen je uz suradnju s HAC-ONC sektorom za 
održavanje i pravnim subjektima registriranim kao 
onečišćivačima zraka preko aplikacije ROO. Svrha 
Programa je definiranje i razrada ciljeva i mjera po 
sektorima utjecaja s prioritetima, rokovima i nositeljima 
provedbe, s glavnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja 
kvalitete zraka na području Županije.  
U vezi s tim Program sadržajno obuhvaća: 

- načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta, 
- ocjenu stanja emisija onečišćujućih tvari i kvalitete 

zraka, 
- ciljeve zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja 

klimatskih promjena, 
- preventivne mjere, 
- kratkoročne mjere, kada postoji rizik od 

prekoračenja praga upozorenja, 
- mjere za postizanje graničnih vrijednosti 

onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su 
iste prekoračene, 

- mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni 
ozon u zraku, 

- mjere za smanjenje emisija onečišćujućih tvari koje 
uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, 
eutrufikacije i fotokemijskog onečišćenja, 

- mjere za smanjenje emisija teških metala,mjere za 
smanjenje emisija stakleničkih plinova, 

- mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti 
i uporabu obnovljivih izvora energije, 

- mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa, 
- način, redoslijed, rokove i obveznike provedbe 

mjera, 
- procjenu sredstava za provedbu mjera, 
- analizu troškova i koristi poboljšanja kvalitete 

zraka. 
Mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, 
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 
promjenama određuju se u cilju: 

- izbjegavanja, sprječavanja ili smanjenja štetnih 
posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i 
okoliš u cjelini, 

- uspostave, održavanja i unaprjeđivanja cjelovitog 
sustava upravljanja kvalitetom zraka, očuvanja 
kvalitete zraka ako je zrak čist ili neznatno 
onečišćen, te poboljšavanje kvalitete zraka u 
slučajevima onečišćenosti, 

- procjene kvalitete zraka i pribavljanja 
odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka na temelju 
standardiziranih metoda i mjerila koji se 
primjenjuju na području Europske unije, 

- sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja koja utječu 
na ozonski sloj i klimatske promjene, 

- korištenja učinkovitijih tehnologija s obzirom na 
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potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih 
izvora energije, 

- osiguravanja dostupnosti javnosti informacija o 
kvaliteti zraka i emisijama onečišćujućih tvari u 
zrak, 

- sudjelovanja u izvršenju obveza Republike 
Hrvatske preuzetih međunarodnim ugovorima i 
sporazumima. 

- Sadržaj Programa je usklađen s Planom zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih 
promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.-2017. 
godine. U skladu s tim, a budući se mjerama koje se 
utvrđuju Planom RH osigurava provedba hrvatskih 
propisa, kao i pravnih stečevina Europske unije iz 
područja zaštite zraka, mjere određene Programom 
usklađene su sa Zakonom i s obvezama Republike 
Hrvatske koje proizlaze iz međunarodnih ugovora 
vezanih na zaštitu zraka, ozonskog sloja, 
ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe 
klimatskim promjenama. 

Datum dokumenta 14. prosinca 2016. 
Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko vremena je ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 

Nacrt Programa bio je objavljen na internetskim 
stranicama Ličko-senjske županije: 
www.licko-senjska.hr  
 
Javno savjetovanje bilo je otvoreno od 15. studenog do 14. 
prosinca 2016. godine.  
 
 
 
- 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očekivanja? 

Nije bilo 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDABA: 
 
Prihvaćene primjedbe 
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

Nema primjedbi 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije imala dodatne 
financijske troškove. 

Tko je i kada izradio Izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
BISERKA POLIĆ, 
dipl.ing.prim.geo. 

Datum: 
14. prosinca 2016.  
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