
 
         GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 351-01/21-01/1 

URBROJ: 2186/01-06/3-21-5 

Varaždin, 2. kolovoz 2021. godine      NACRT 

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 

47/14, 61/17, 118/18 i 127/19), članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada 

Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina, 

na __ sjednici  održanoj dana _______ 2021. godine donosi   

 

 

ODLUKU  

o donošenju Programa zaštite zraka Grada Varaždina 

za razdoblje 2020. – 2025. godine 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Donosi se Program zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. – 2025. godine. ž 

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni 

dio. 

 

Članak 2. 

 

Program je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković iz 

Varaždina. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon njezine objave u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“. 

 

 

 

PREDSJEDNICA  

GRADSKOG VIJEĆA 

Zdravka Grđan, prof. 

 



O b r a z l o ž e n j e  

uz Nacrt odluke o donošenju Programa zaštite zraka Grada Varaždina 

za razdoblje 2020. – 2025. godine 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ODLUKE 

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 13. stavka 1. Zakona o zaštiti 

zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 i 127/19) jer je istim propisano da 

je predstavničko tijelo velikoga grada dužno donijeti Program zaštite zraka koji je sastavni dio 

programa zaštite okoliša za područje velikoga grada i koji se donosi sukladno zakonu kojim 

se uređuje zaštita okoliša, dok je člankom 45. Statuta Grada Varaždina propisan djelokrug 

Gradskog vijeća.  

Program sadrži poglavlja prema članku 13. Zakona o zaštiti zraka odnosno slijedeće značajne 

cjeline sukladno Državnom Planu zaštite zraka: 

– ocjenu stanja kvalitete zraka 

– prioritetne mjere i aktivnosti u području zaštite zraka 

– preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka 

– mjere za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari po djelatnostima 

– mjere za smanjivanje ukupnih emisija iz prometa 

– mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije 

– način provedbe, redoslijed ostvarivanja i rokove izvršavanja mjera 

– obveznike provedbe mjera 

– procjenu sredstava za provedbu programa i redoslijed korištenja sredstava i 

– analizu troškova i time stvorene koristi poboljšanja kvalitete zraka. 

 

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o zaštiti, Program će po usvajanju biti objavljen 

na internet stranici Grada 

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE  

 

U proteklom razdoblju Gradsko vijeće Grada Varaždina usvojilo je Program, zaštite zraka, 

ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada 

Varaždina za razdoblje od 2015. do 2019. godine koji je objavljen u „Službenom vjesniku 

Grada Varaždina“ broj 6/17.  

 

Odredbe Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 i 

127/19) obvezuju jedinice lokalne samouprave da donesu Program zaštite zraka Grada 

Varaždina za naredno  razdoblje.   

 

S obzirom na to da je razdoblje na koje je donijet prethodni Program isteklo pristupilo se 

izradi novog Programa.  

 

Novi Program zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. – 2025. godine izradio je 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković iz Varaždina.  

 



Isti je potrebno staviti na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću sukladno članku 15. 

stavak 1) i stavak 3) Zakona o zaštiti zraka. Savjetovanje je otvoreno od  2. kolovoza do  2. 

rujna 2021.  

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE TE NAČIN 

KAKO ĆE SE OSIGURATI   

 

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Grada Varaždina za 

2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu te će i tijekom razdoblja na koji je 

donijet Program trebati osigurati sredstva, a u skladu s rokovima provedbe aktivnosti i 

nositeljima izvršenja Program zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. – 2025. 

godine. 

 

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na 

Razdjelu 24, Glava 1, Program 34 - Zaštita okoliša, osiguran je predviđeni iznos. 

 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA  ODLUKE 

 

Uz članak 1.  

Ovim člankom predlaže se donošenje Programa zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 

2020. – 2025. godine, a koji je sastavni dio Odluke. 

 

Uz članak 2. 

Ovim člankom iskazan je izrađivač Programa. 

 

Uz članak 2 

Ovim člankom reguliran je način stupanja na snagu ove Odluke.   

 

GRADONAČELNIK 

dr.sc. Neven Bosilj 


