
 
 

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA 

Mjera  za smanjivanje razina prizemnog ozona 
 

Nositelj izrade izvješća:  
GRAD LABIN, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I 

IZDAVANJE AKATA 
Labin, 19. siječnja 2022. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

 
Mjere  za smanjivanje razina prizemnog ozona 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta / provedbu savjetovanja  

Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i izdavanje akata za gradnju 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi 
koji se njime žele postići uz sažetak 
ključnih pitanja 

 

Budući da je utvrđeno da je u 2019. godini prekoračena 
razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon na automatskoj 
mjernoj postaji Ripenda, na području Grada Labina, obveza 
je sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o zaštiti zraka (NN 
127/19) provoditi mjere za smanjivanje onečišćenosti zraka 
definirane programom kontrole onečišćenja zraka iz članka 
16. Zakona o zaštiti zraka, odnosno donijeti mjere za 
smanjivanje razina prizemnog ozona, sukladno članku 54. 
stavku 2. Zakona o zaštiti zraka. Izradu mjera za prizemni 
ozon osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne 
samouprave, a mjere za svoje administrativno područje 
donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na 
kojoj se nalazi postaja, sukladno članku 54. stavku 3. 
Zakona o zaštiti zraka.   
Cilj ovih Mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim 
ozonom je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito 
upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja razina 
onečišćenja zraka ispod ciljnih vrijednosti za prizemni ozon 
na području Grada Labina. Ciljna vrijednost je razina 
onečišćenosti određena s ciljem izbjegavanja, sprečavanja 
ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš 
u cjelini koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom 
razdoblju. Ključna pitanja na koja se Mjere odnose su iz 
područja: 
a) Informiranja i edukacija javnosti 
b) Smanjenje emisija iz prometa 
c) Prostornog planiranja i uređenja prostora 
d) Poljoprivrede 
e) Gospodarenja otpadom. 
 

Objava dokumenata za savjetovanje  
http://www.labin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-
javnoscu  

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem internetske stranice Grada Labina u razdoblju od 17. 
prosinca 2021. do 18. siječnja 2022. godine. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

U razdoblju provedbe savjetovanja nije zaprimljena niti jedna 
primjedba    

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba savjetovanja nije iziskivala dodatna  financijska 
sredstva. 
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