
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 
JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta 

 
Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za 
praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari 
u zraku i lokacijama mjernih postaja u državnoj 
mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 
 
Stari naziv Uredbe: Uredba o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih 
mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku 
 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Svrha dokumenta Pravna osnova za donošenje Uredba o utvrđivanju 
Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija 
pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacijama 
mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje 
kvalitete zraka je članak 19. stavak 5. i članak 27. stavak 
3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) 
čime je dana ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese 
uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u 
državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati 
popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu razmjenu 
informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s 
Europskom komisijom. Prijedlog lokacija mjernih 
postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete 
zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i 
ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj 
za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je usvojen 
na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine 
(Narodne novine, broj 139/2013).  
 
Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u 
zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike 
Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su novom 
Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema 
razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike 
Hrvatske. Ovim Prijedlogom Uredbom se također 
utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje 
koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida 
i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), 
benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, 
kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih 
policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će 
se koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja 
o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. 



Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Nije bila uspostavljena radna skupina s predstavnicima 
izvan Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 

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 je vremena 
ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

 Internetska stranice Vlade 

DA Internetske stranice tijela nadležnog za izradu 
nacrta stranice  

 Neke druge internetske stranice  

Prijedlog Uredbe za savjetovanje javnosti bio je 
objavljen u razdoblju od 2. siječnja do 30. siječnja 2014. 
godine na internetskoj stranici Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode.  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Tablica s pristiglim prijedlozima, komentarima i 
mišljenjima nalazi se u prilogu ovoga Izvješća. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

 

 

 

 

Navedeno u tablici s pristiglim prijedlozima, 
komentarima i mišljenjima, nalazi se u prilogu ovoga 
Izvješća. 

 

Navedeno u tablici s pristiglim prijedlozima, 
komentarima i mišljenjima koja se nalazi u prilogu 
ovoga Izvješća. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Nema troškova 
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MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 
 
Prijedlog Uredbe o određivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste 
za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka 
 
Sukladno mišljenju Ureda za zakonodavstvo Vlade RH naziv Uredbe izmijenjen je kako slijedi:  
Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacijama mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka. 
 
Sukladno članku 19. stavku 5. i članku 27. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese 
Uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu 
razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. Prijedlog lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete 
zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je 
usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013). Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije mjernih postaja u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su novom 
Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske. Ovim Prijedlogom Uredbom se također 
utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), 
benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će se 
koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. 
 
Način sudjelovanja javnosti u izradi Uredbe:  
Javnost je u periodu od 02.01.2014. do 30.01.2014. sudjelovala u izradi Prijedloga Uredbe davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na 
Prijedlog Pravilnika koji je bio objavljen na internetskim stranicama Ministarstva do 30. siječnja 2014. godine.  
Tijekom navedenog razdoblja, Prijedlog Uredbe dostavljen je na mišljenja i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave, te pravnim osobama s 
javnim ovlastima.  
U tablici u prilogu navedena su sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi te je dano obrazloženje o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju istih. 
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PRISTIGLA MIŠLJENJA, KOMENTARI I PRIJEDLOZI NA PRIJEDLOG UREDBE O ODREĐIVANJU LOKACIJA MJERNIH POSTAJA U 
DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA I POPISA MJERNIH MJESTA KOJA SE KORISTE ZA UZAJAMNU 

RAZMJENU INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJA O KVALITETI ZRAKA 
(02.01.2014. -  30.01.2014.) 

Predlagatelj: Prijedlog, mišljenje, komentar: Članak: 
Prihvaćeno 

(DA/NE) 
Razlog neprihvaćanja 

Varaždinska 
županija 

Podržavamo uvođenje lokacije 'Varaždin' kao nove mjerne postaje u 
državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka uz prijedlog dopune 
članka 5.  
 
u tabelarnom dijelu na način da se za mjerno mjesto 'Varaždin' osim 
praćenja predloženih onečišćujućih tvari 03 i NO2 dodaju također i druge 
onečišćujuće tvari, a minimalno lebdeće čestice PM10 i PM2,5. 

Članak 5. DA 
 
 
 

NE 

 
 
 

 
Program mjerenja mjernih mjesta iz 
članka 5. predlaže se na temelju 
dokumenta „Ocjena kvalitete zraka 
na teritoriju Republike Hrvatske u 
razdoblju 2006.-2010. godine prema 
EU Direktivi 2008/50/EZ“ i 
dokumenta „Prijedlog mreže za 
praćenje kvalitete zraka u Republici 
Hrvatskoj prema zahtjevima 
Direktiva 2008/50/EZ i 
2004/107/EZ“, a uzimajući u obzir  
kriterije za odrađivanje minimalnog 
broj mjernih mjesta za svaku 
onečišćujuću tvar iz Pravilnika o 
praćenju kvalitete zraka. 
Dodatna mjerenja koja se predlažu 
može JLS  uspostaviti sukladno čl. 
31. stavak 1. ili čl. 33. stavak 1. 
Zakona o zaštiti zraka. 

Hrvatsko 
udruženje za 
za  zaštitu zraka 

Vlada ovom Uredbom koja se donosi temeljem čl. 19. i 27. Zakona o zaštiti 
zraka (NN 1130/11) propisuje lokacije postaja državne mreže (postaje iz čl. 
27). Postavlja se pitanje zakonskog uporišta propisivanja lokacija postaja iz 
čl. 31. koje uspostavljaju jedinice lokalne samouprave i lokacija postaja iz 
čl. 32. koje uspostavlja onečišćivač. 
U skladu sa čl. 120 Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11) podaci državne 
mreže (odnosno postaja iz čl. 19) koriste se za “razmjenu informacija o 
podacima iz mreža za praćenje kvalitete zraka te o podacima o mrežama, 
postajama i tehnikama mjerenja te za godišnje izvješćivanje o ocjenjivanju 

 
Načelna 

primjedba 
 
 
 
 

 
NE 

 
Člankom 19.  stavak 5. kojim se 
definira popis mjernih mjesta za 
praćenje onečišćujućih tvari nije 
navedeno da se za su to samo mjerna 
mjesta državne mreže  
U članku 5. daje se popis mjernih 
mjesta koja se u smislu članka 120. 
koriste za razmjenu informacija i 
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kvalitete zraka”. 
Stoga je potrebno uskladiti zakonodavni okvir kako bi se podaci s postaja iz 
čl. 32. i čl. 31. dostavljali u EIONET. 

izvješćivanje o kvaliteti zraka 
Mjerenja iz članka 31. obveza su 
JLS prema čl. 31. stavak 1. , a 
mjerenja iz čl. 32. provode se prema 
rješenju o prihvatljivosti zahvata za 
okoliš ili rješenju o objedinjenim 
uvjetima i time su legitimna 
mjerenja.  
Zbog racionalnosti i učinkovitosti za 
ispunjavanja kriterija za razmjenu 
podataka koristiti će se mjerna 
mjesta iz državne mreže te također 
pojedina mjerna mjesta iz čl. 31 i čl. 
32. uz ispunjavanje uvjeta iz 
Pravilnika o praćenju kvalitete zraka 
čime će biti zadovoljeni kriteriji 
Provedbene Odluke Komisije 
2011/850/EU 

Hrvatsko 
udruženje za 
za  zaštitu zraka 

Članak 6., stavak (2): 
“Državni hidrometeorološki zavod uredit će Ugovorom prava i obveze s 
vlasnikom/korisnikom mjerne postaje iz stavka 1. ovoga članka”. 
Primjedba: Nije jasno na što se odnose Ugovorna prava i obaveze iz stavka 
(2) čl. 6. Potrebno je brisati ovu odredbu jer AZO dobiva podatke i 
prosljeđuje ih u EIONET. Kvaliteta podatka osigurava se kroz primjenu 
drugih propisa, te je ovaj stavak nepotreban. 

 
Članak 6. 
Stavak 2. 

 
DA 

 

Sisačko-
moslavačka 
županija 

Uskladiti Uredbu s Programom Načelna 
primjedba 

DA  
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Sisačko-
moslavačka 
županija 

Temeljem Uredbe o određivanju područja i naseljenih područja prema 
kategorijama zraka (NN 68/08), a kako je to i navedeno u Izvješću o 
kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu (AZO, 2013.), 
područje RH je podijeljeno u nekoliko zona/aglomeracija, te je Sisačko-
moslavačka županija u zoni III (oznake HR III), dok su Sisak i Kutina – 
tzv. „naseljena područja“ s oznakama HR-SI i HR-KT. 
U ovom prijedlogu Uredbe se navodi da su Kutina 1 i Sisak 1 u zoni/ 
aglomeraciji HR2 (otkud sad ovo?) 
 
U Uredbi nisu navedene niti oznaka za ove mjerne postaje????? 
 
U članku 5. Uredbe su propisana mjerenja na mjernim postajama i to: 
- Sisak 1 (mjeri benzen, PM10, BaP, PAU, teški metali. Nije 
propisano mjerenje onečišćujućih tvari koje se nalaze propisane u 
prijedlogu Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži 
za trajno praćenje kvalitete zraka, a(koji se također nalazi na uvidu). 
- Zašto se na mjernoj postaji  Kutini 1 mjeri samo ozon i PM10 
čestice, a ne i ostalo predviđeno prijedlogom Programa mjerenja razine 
onečišćenosti zraka u državnoj mreži......  
PRIJEDLOG UREDBE NIJE USKLAĐEN S PRIJEDLOGOM 
PROGRAMA – ZAŠTO????? 
Tko je i na temelju čega odredio koje će se tvari pratiti na kojoj  mjernoj 
postaji (u prijedlogu Uredbe)??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Načelna 
primjedba 

 
 
 
 
 
 
 

Načelna 
primjedba 

 
 
 
 
 

Čl. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 
 
 
 
 
 

Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donesena je nova Uredba o 
određivanju zona i aglomeracija 
prema razinama onečišćenosti zraka 
na teritoriju Republike Hrvatske(NN 
01/2014) prema kojoj se teritorij 
Republike Hrvatske klasificira se u 
pet zona i četiri aglomeracije (članak 
5.) 
 
Regulirano Pravilnikom o uzajamnoj 
razmjeni informacija i izvješćivanju 
o kvaliteti zraka (NN 57/2013) i 
provedbenom Odlukom Komisije 
2011/850/EU. 
 
 
Člankom 5. Prijedloga Uredbe 
propisuje se minimalni broj mjernih 
mjesta koja se koriste za uzajamnu 
razmjenu informacija i izvješćivanje 
o kvaliteti zraka (čl. 120 Zakona o 
zaštiti zraka) a Prijedlogom 
Programom mjerenja razine 
onečišćenosti zraka u državnoj mreži 
za trajno praćenje kvalitete zraka 
program mjerenja i na mjernim 
mjestima iz članka 4. Prijedloga 
Uredbe.  
Podloge za ovu Uredbu su dokument 
„Ocjena kvalitete zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske u razdoblju 
2006.-2010. godine prema EU 
Direktivi 2008/50/EZ“ i dokument 
„Prijedlog mreže za praćenje 
kvalitete zraka u Republici 
Hrvatskoj prema zahtjevima 
Direktiva 2008/50/EZ i 
2004/107/EZ“, te kriteriji za 
odrađivanje minimalnog broj 
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Obzirom da je Izvješće o kvaliteti zraka u RH za 2012. godinu potpuno 
pogrešno (a o čemu smo obavijestili izrađivača – AZO, putem maila, te 
dobili odgovor da će se Izvješće popraviti/izmijeniti, budući da su 
dostavljeni podaci krivo preneseni), nije jasno temeljem čega je određeno 
koje će se onečišćujuće tvari pratiti na pojedinim postajama. Uzimajući u 
obzir onečišćujuće tvari zbog kojih je u gradovima Sisak i Kutina zrak II. 
kategorije, nije jasno kako se došlo do predloženog u Uredbi??? Uredbu je 
prije donošenja potrebno uskladiti s Programom. 

 
 
 
 
 
 

Načelna 
primjedba 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ne 
 
 

mjernih mjesta za svaku 
onečišćujuću tvar iz Pravilnika o 
praćenju kvalitete zraka (NN 03/13) 
Prilozi 5. i 6. 
 
 
Prema provjerenim podacima 
Agencije za zaštitu okoliša Izvješće 
o kvaliteti zraka za 2012. je 
korigirano.   

Primorsko-
goranska 
županija 

Lokacije mjernih postaja za razmjenu podataka i izvješćivanje o kvaliteti 
zraka, uz uvažavanje kriterija iz Pravilnika o praćenju kvalitete zraka, treba 
rasporediti tako da se mjerenjima obuhvate okruženja velikih industrijskih 
područja, odnosno velikih stacionarnih izvora onečišćenja, na kojima je 
ranijim mjerenjima utvrđena narušena I. kategorija kvalitete zraka . 

 NE Provodi se sukladno čl.31. i 32. 
Zakona o zaštiti zraka. 

Primorsko-
goranska 
županija 

U članku 4. stavku 2. i članku 5. dodati nove lokacije mjernih postaja na 
području aglomeracije HR RI i to na području Grada Bakra ili Općine 
Kostrena i Grada Opatije (vrh Učke) sa ciljem praćenja utjecaja Rafinerije 
nafte na Urinju, TE Rijeka i TE Plomin na zdravlje ljudi i vegetaciju.    

Članak 4. 
Stavak 5. 

NE Provodi se sukladno čl.  31. i 32. 
Zakona o zaštiti zraka. 
 
 

Pučki 
pravobranitelj 

Navesti kriterije odabira mjernih postaja u državnoj mreži za trajno 
praćenje kvalitete zraka. 

 NE Propisano Pravilnikom o praćenju 
kvalitete zraka (NN 03/13) Prilozi 5. 
i 6. 

Pučki 
pravobranitelj 

Vratiti uspostavu nove mjerne postaje Kaštelanski zaljev-1 u državnu 
mrežu za trajno praćenje kvalitete zraka kako je planirano važećom 
Uredbom. 

 NE Popis mjernih mjesta određen je 
uzimajući u obzir kriterije 
ekonomičnosti i korištenja 
postojećih mjernih mjesta, uz 
ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o 
praćenju kvalitete zraka. 

Pučki 
pravobranitelj 

Navesti podatke o geografskom položaju svih postojećih i novih mjernih 
postaja (Split PPI PM2.5, Zagreb PPI PM2.5 i Osijek PPI PM2.5 ih u ovom 
prijedlogu nemaju). 

 NE Propisano pravilnikom 
o uzajamnoj razmjeni informacija i 
izvješćivanju o kvaliteti zraka 
(NN57/13) te provedbenom 
Odlukom Komisije 2011/850/EU. 
Podaci su sastavni dio sastavni dio 
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Informacijskog sustava zaštite zraka 
(http://www.azo.hr/BazaPodatakaO
Kakvoci) 

Pučki 
pravobranitelj 

Dodati podatke o vrsti mreže u kojoj se nalazi svaka mjerna postaja s koje 
se koriste podaci u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH u 
posebnom stupcu u svakoj tabeli. 

 NE Propisano pravilnikom 
o uzajamnoj razmjeni informacija i 
izvješćivanju o kvaliteti zraka 
(NN57/13) te provedbenom 
Odlukom Komisije 2011/850/EU. 
Podaci su sastavni dio sastavni dio 
Informacijskog sustava zaštite zraka 
(http://www.azo.hr/BazaPodatakaO
Kakvoci) 

Pučki 
pravobranitelj 

Dodati podatke o vlasniku svake mjerne postaje s koje se koriste podaci u 
državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH u posebnom stupcu u 
svakoj tabeli. 

 NE Propisano pravilnikom 
o uzajamnoj razmjeni informacija i 
izvješćivanju o kvaliteti zraka 
(NN57/13) te provedbenom 
Odlukom Komisije 2011/850/EU. 
Podaci su sastavni dio sastavni dio 
Informacijskog sustava zaštite zraka 
(http://www.azo.hr/BazaPodatakaO
Kakvoci) 

Pučki 
pravobranitelj 

Dodati podatke o nadležnom tijelu/ima iz sustava za praćenje kvalitete 
zraka za svaku mjernu postaju, u posebnom stupcu u svakoj tabeli. 

 NE Uređeno Zakonom o zaštiti zraka 

Pučki 
pravobranitelj 

Navesti kriterije odabira mjernih postaja u Popis mjesta koja se koriste za 
uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka. 

 NE Nije predmet ove Uredbe.  
Propisano Pravilnikom o praćenju 
kvalitete zraka (NN 03/13) Prilozi 5. 
i 6. 

Pučki 
pravobranitelj 

U Popis mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i 
izvješćivanja o kvaliteti zraka obavezno dodati i nove mjerne postaje iz 
državne mreže za praćenje kvalitete zraka u RH za Splitsko-dalmatinsku 
županiju. 

Članak 5.  NE Predloženi broj postojećih mjernih 
mjesta zadovoljava kriterije za 
određivanje minimalnog broja 
mjernih mjesta za praćenje 
onečišćujućih tvari.  
Popis mjernih mjesta određen je 
uzimajući u obzir kriterije 
ekonomičnosti i korištenja 
postojećih mjernih mjesta, uz 
ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o 
praćenju kvalitete zraka. 
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Ministarstvo 
vanjskih i 
europskih 
poslova 

Predlažemo da se u tekstu predmetnoga članka upotrijebi sljedeći izraz: 
„Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće 
direktive Europske Unije“. 

Članak 2. DA  

Grad Zagreb Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 
ocjenjuje da je uvrštavanje automatske mjerne postaje Ksaver na popis 
mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o 
kvaliteti zraka prihvatljivo, uz uvjet da se Ugovorom iz članka 6. stavka 2. 
prijedloga Uredbe ne mijenjaju dosadašnji odnosi, prava i obveze između 
Grada Zagreba i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. 

 DA  

Grad Zagreb Lokacije mjernih postaja treba pridružiti odgovarajućoj zoni na način da se 
ispravi oznaka zone MP Plitvička Jezera u HR 03, te da se doda 
izostavljena zona HR 04 kojoj pripada MP Višnjan. 

Članak 4. 
Stavak 1. 

DA  

Grad Zagreb Potrebno je oznaku zone kojoj pripada PM Velika Gorica ispraviti u HR 
ZG i oznaku zone PM Pula Fižela u HR 04. 

Članak 4. 
Stavak 1. 

DA  

Grad Kaštela Smanjen je broj mjernih postaja u Kaštelanskom zaljevu, smanjen je broj 
onečišćujućih tvari koje se mjere, na gradove se prenosi obveza 
financiranja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Načelne 
primjedbe 

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podloge za ovu Uredbu su dokument 
„Ocjena kvalitete zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske u razdoblju 
2006.-2010. godine prema EU 
Direktivi 2008/50/EZ“ i dokument 
„Prijedlog mreže za praćenje 
kvalitete zraka u Republici 
Hrvatskoj prema zahtjevima 
Direktiva 2008/50/EZ i 
2004/107/EZ“, te kriteriji za 
odrađivanje minimalnog broj 
mjernih mjesta za svaku 
onečišćujuću tvar iz Pravilnika o 
praćenju kvalitete zraka (NN 03/13) 
Prilozi 5. i 6. 
Prijedlogom Programa mjerenja 
razine onečišćenosti zraka u 
državnoj mreži za trajno praćenje 
kvalitete zraka propisuje se i 
program mjerenja i na mjernim 
mjestima iz članka 4. Prijedloga 
Uredbe.  
Mjerenja iz članka 31. obveza su 
JLS, a mjerenja iz čl. 32. provode se 
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Naziv Uredbe je dvosmislen, nepoznat je način određivanja lokacija 
mjernih postaja, mjerne postaje su u vlasništvu privatnih tvrtki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 
 
 

prema rješenju o prihvatljivosti 
zahvata za okoliš ili rješenju o 
objedinjenim uvjetima i time su 
legitimna mjerenja. Zakonom o 
zaštiti zraka uređen je način 
uspostave i financiranja navedenih 
mjerenja. Konkretno za mjerenja na 
području HRST ne mijenja ovom 
Uredbom način financiranja.  
 
 
Naziv Uredbe u skladu je s člankom 
19. i čl. 27. Zakona o zaštiti zraka. 
Naziv Prijedloga Uredbe usklađen je 
s mišljenje Ureda za zakonodavstvo.  
Uredba se donosi na temelju članka 
19. stavka 5.  i članka 27. Zakona o 
zaštiti zraka. 
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Grad Kaštela 

 

Članak 1. 
Stavak 2. 

NE Naziv Prijedloga Uredbe usklađen je 
s mišljenje Ureda za zakonodavstvo.  
Uredba se donosi na temelju članka 
19. stavka 5.  i članka 27. Zakona o 
zaštiti zraka.  

Grad Kaštela 

 

 NE Naziv Prijedloga Uredbe usklađen je 
s mišljenje Ureda za zakonodavstvo 
kao i sadržaj svih predmetnih 
članaka.  
Uredba se donosi na temelju članka 
19. stavka 5.  i članka 27. Zakona o 
zaštiti zraka. 
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Grad Kaštela 

 

 DA Korigirano u skladu s Uredba o 
određivanju zona i aglomeracija 
prema razinama onečišćenosti zraka 
na teritoriju Republike Hrvatske(NN 
01/2014). 

Grad Kaštela  

 
 

  
NE 

 
Prijedlogom Programa mjerenja 
razine onečišćenosti zraka u 
državnoj mreži za trajno praćenje 
kvalitete zraka propisuje se i 
program mjerenja i na mjernim 
mjestima iz članka 4. Prijedloga 
Uredbe. Ovom Uredbom ne 
smanjuje se broj mjernih mjesta u 
HRST niti broj onečišćujućih tvari 
koje se mjere, nego se određuje koji 
će se  podaci koristiti za uzajamnu 
razmjenu.  
Predmetna mjerenja provode se i 
nadalje prema prethodnom 
definiranom programu i prema 
nadležnostima sukladno čl 31. i 32. 
Zakona o zaštiti zraka.  
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Grad Kaštela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE  Nije predmet ove Uredbe.  
Propisano zakonom o zaštiti zraka i 
Pravilnikom o praćenju kvalitete 
zraka.  
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Grad Kaštela 

 

   

Grad Kaštela  DA  

Grad Kaštela 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA  

Ministarstvo 
uprave 

U članku 6. stavku 1. Prijedloga uredbe utvrđuju se mjerne postaje koje 
nisu sastavni dio državne mreže, a koriste se za uzajamnu razmjenu 
informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka te se, uz lokacije mjernih 
postaja, utvrđuju nadležna tijela jedinica lokalne samouprave. U odnosu na 
navedeno ističemo da u trećem stupcu tablice nisu navedena nadležna tijela 
jedinica lokalne samouprave već nazivi jedinica slijedom čega je naziv 
stupca i podatke koji se u njemu prikazuju potrebno uskladiti. 

Članak 6. 
Stavak 1. 

DA 
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Ministarstvo 
uprave 

U članku 6. stavku 2. Prijedloga uredbe utvrđuje se da će Državni 
hidrometeorološki zavod urediti Ugovorom prava i obveze s nadležnim 
tijelom jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. navedenog članka. 
Iz spomenute odredbe Prijedloga uredbe, kao niti iz obrazloženja uz 
Prijedlog uredbe, ne proizlazi predmet ugovornog uređenja što predlažemo 
utvrditi. Također, nejasna je i osnova prema kojoj bi nadležno tijelo 
jedinice lokalne samouprave bilo ovlašteno uređivati odnose u vezi s 
vlasništvom druge pravne osobe (npr. uz lokaciju mjerne postaje Split-1 
navedeno je „vlasnik: Cemex Hrvatska d.d.“), slijedom čega smatramo 
potrebnim pribaviti mjerodavna mišljenja nadležnih tijela. 

Članak 6. 
Stavak 2. 

DA  

Agencija za 
zaštitu okoliša 

Prijedlog izmjene: U dio Prijedloga Uredbe „Popis mjernih mjesta koja se 
koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka“ 
nakon članka 6. dodati članak 7. 
 
 Članak 7. 
 
Kada za onečišćujuće tvari koje se koriste za uzajamnu razmjenu 
informacija i izvješćivanje, u određenoj zoni ili aglomeraciji nije potrebno 
provoditi stalna mjerenja, obavezno je indikativnim mjerenjima, 
modeliranjem ili tehnikama objektivne procjene doći do informacije o 
razinama onečišćenosti zraka za te onečišćujuće tvari.  
   
Obrazloženje: 
 
Sukladno CAFE direktivi (2008/50/EZ) i IPR odluci (2011/850/EU) u cilju 
uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka, obveza 
države je osigurati informacije o kvaliteti zraka na svom teritoriju na način 
da se omogući procjena utjecaja onečišćenja na zdravlje stanovništva pri 
čemu se koriste podaci dobiveni mjerenjima na stalnom mjestu i podaci 
dobiveni dodatnim tehnikama procjene. Naime, podaci dobiveni 
mjerenjima na stalnom mjestu mogu se dopuniti tehnikama modeliranja i/ili 
indikativnim mjerenjima, kako bi se podaci s mjesta uzimanja uzorka mogli 
protumačiti sa stajališta zemljopisne distribucije koncentracije. Upotreba 
dodatnih tehnika procjene omogućuje značajno smanjenje propisanog 
potrebnog broja stalnih mjernih mjesta što rasterećuje mrežu i smanjuje 
troškove. 
Također, prema rezultatima studije „Ocjena kvalitete zraka na teritoriju RH 
u razdoblju 2006.-2010. godine“ (DHMZ) značajan broj stalnih mjerenja u 
zonama i aglomeracijama u RH može se zamijeniti modeliranim podacima 

Članak 7. NE Propisano Zakonom o zaštiti zraka.  
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jer omogućava tumačenje prostornih i vremenskih varijacija prizemnih 
koncentracija koje nastaju uslijed vremenske i klimatske varijabilnosti, 
procjene pozadinskog i lokalnog doprinosa onečišćenju, otkrivanje uzroka 
odnosno izvora onečišćenja, kao i izračunavanje kolektivne izloženosti 
stanovništva atmosferskom onečišćenju, što je osobito značajno za područja 
gdje nisu uspostavljena mjerenja na trajnoj osnovi, odnosno u zonama gdje 
ne postoji obveza uspostave trajnih mjerenja.  
Sukladno navedenom, iako za pojedine onečišćujuće tvari nije potrebno 
provoditi mjerenja, obavezno je svake godine dati informaciju o razinama 
onečišćenosti. Da bi to bilo moguće obavezno je svake godine napraviti 
dodatnu studiju koja će procjeniti razinu onečišćenosti za onečišćujuće tvari 
koje su obavezne za razmijenu informacija, a za koje se nisu provodila 
mjerenja u zonama i aglomeracijama. 
 

Agencija za 
zaštitu okoliša 

Prijedlog izmjene 
 
U dio Prijedloga Uredbe „Popis mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu 
razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka“  nakon članka 7. 
dodati članak 8.      
 
Čl.8. 
 
Popis onečišćujućih tvari za koje se podaci o razinama onečišćenja mogu 
osigurati tehnikama modeliranja i/ili indikativnim mjerenjima: 
 
ZONA / 
AGLOMERACIJA Onečišćujuće tvar za koje će se modeliranjem doći 
do informacije o razinama onečišćenosti 
HR 01 SO2; benzen; Pb, CO, BaP; Ni, Cd, As, Hg 
HR 02 Pb, CO, Ni, Cd, As, Hg 
HR 03 SO2; benzen; Pb, CO, BaP; Ni, Cd, As, Hg  
HR 04 SO2; benzen; Pb, CO, BaP; Ni, Cd, As, Hg 
HR 05 SO2; benzen; Pb, CO, BaP; Ni, Cd, As, Hg 
HR ZG SO2; benzen; Pb, CO, Ni, Cd, As, Hg 
HR OS SO2; Pb, CO, BaP; Ni, Cd, As, Hg 
HR RI benzen; Pb, CO, Ni, Cd, As, Hg 
HR ST benzen; Pb, CO, Ni, Cd, As, Hg 
 
Obrazloženje: 

Članak 8. NE Propisano Zakonom o zaštiti zraka. 
Podloga za provedbu dana u  
dokumentu „Prijedlog mreže za 
praćenje kvalitete zraka u Republici 
Hrvatskoj prema zahtjevima 
Direktiva 2008/50/EZ i 
2004/107/EZ“.  
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Prijedlog popisa onečišćujućih tvari po zonama i aglomeracijama za koje se 
podaci o razinama onečišćenja mogu osigurati tehnikama modeliranja i/ili 
indikativnim mjerenjima s obzirom da ne prelaze donju granicu procjene je 
rezultat studije „Ocjena kvalitete zraka na teritoriju RH u razdoblju 2006.-
2010. godine“ (DHMZ).  
 

Agencija za 
zaštitu okoliša 

Prijedlog izmjene 
 
U dio Prijedloga Uredbe „Popis mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu 
razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka“  nakon članka 8. 
dodati članak 9.  
 
Čl. 9. 
 
Za izvještajno razdoblje gdje za određena mjerna mjesta nisu bila 
uspostavljena mjerenja ili iz određenih razloga nije zadovoljena ciljana 
kvaliteta podataka, procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama i 
aglomeracijama utvrđuje se primjenom tehnika modeliranja i/ili 
indikativnim mjerenjima.  
 
 

 NE Propisano pravilnikom 
o uzajamnoj razmjeni informacija i 
izvješćivanju o kvaliteti zraka 
(NN57/13) te provedbenom 
Odlukom Komisije 2011/850/EU.  
Provedbu osigurava Agencija za 
zaštitu okoliša.  

Fond za zaštitu 
okoliša i 
energetsku 
učinkovitost 

Nemaju primjedbi. 
 
 
 
 

   

Grad Velika 
Gorica 

Nemaju primjedbi. 
Dostavljena suglasnost. 

   

Državni 
hidrometeorološk
i zavod 

Nemaju primjedbi.    

Grad Pula Nemaju primjedbi. 
Dostavljena suglasnost. 

   

Grad Split Nemaju primjedbi. 
Dostavljena suglasnost. 

   

Virovitičko-
podravska 
županija 

Nemaju primjedbi.    
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Požeško-
slavonska 
županija 

Nemaju primjedbi.    

Ministarstvo 
kulture 

Nemaju primjedbi.    

Ministarstvo 
zdravlja 

Nemaju primjedbi.    

Splitsko-
dalmatinska 
županija 

Nemaju primjedbi.    

Ured za 
zakonodavstvo 
Vlade RH  

Dostavljeno mišljenje i primjedbe.   DA Uredba usklađena s dostavljenim 
primjedbama. 

 


