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OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta: 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu 

prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba 

Datum izrade dokumenta: 25. svibnja 2021.  

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje: 

Grad Zagreb -  

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 

Svrha dokumenta: 

Obveza izrade Programa zaštite zraka Grada Zagreba za 

četverogodišnje razdoblje određena je člankom 13. stavkom 

1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, u 

daljnjem tekstu: Zakon).  

Svrha je Programa zaštite zraka Grada Zagreba utvrditi 

ciljeve i prioritete te mjere i aktivnosti koje će pridonijeti 

trajnom poboljšanju kvalitete zraka na administrativnom 

području Grada Zagreba.  

Sukladno članku 15. stavcima 3. i 5. Zakona te sukladno 

članku 4. stavku 1. i članku 14. stavku 4. Uredbe o 

informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša (Narodne novine 64/08, u daljnjem tekstu: Uredba), 

Nacrt prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba 

objavljuje se u trajanju od najmanje 30 dana radi 

pribavljanja mišljenja prijedloga i primjedbi javnosti. 

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga programa 

zaštite zraka Grada Zagreba provedeno je u razdoblju od           

12. travnja do 11. svibnja 2021. godine. 

Sukladno članku 15. stavku 4. Zakona i članku 21. Uredbe, 

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 

dužan je razmotriti pristigla mišljenja, prijedloge i 

primjedbe te ocijeniti i odlučiti o njihovoj opravdanosti. 

Predmetno je sastavni dio ovoga Izvješća o provedenom 

savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga programa 

zaštite zraka Grada Zagreba. 

Naziv i datum nacrta Programa: 
Nacrt prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba,  

ožujak 2021. 

Naziv tijela nadležnog za  

izradu nacrta Programa: 

Grad Zagreb -  

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 

Koji su predstavnici javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta 

Programa? 

Nacrt prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba 

izradio je ovlaštenik, koji posjeduje odgovarajuću 

suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i 

prirode.  
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Je li nacrt Programa bio 

objavljen na internetskim 

stranicama ili na drugi 

odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt Programa 

objavljen, na kojoj internetskoj 

stranici i koliko je trajalo 

savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

Informacija o izradi Programa zaštite zraka Grada Zagreba, 

koja sadrži i način informiranja i sudjelovanja javnosti, i 

Nacrt prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba bili 

su objavljeni na:  

- mrežnoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod 

temom / Info servis / Oglasna ploča / na poveznici: 

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/137834  

- mrežnoj stranici Gradskog ureda za gospodarstvo, 

službenoj energetiku i zaštitu okoliša 

(www.eko.zagreb.hr) pod temom: / Savjetovanja s 

javnošću / Otvorena savjetovanja/ na poveznici: 

http://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-

programa-zastite-zra/5482 i pod temom / Programi, 

planovi i studije na javnom uvidu/ na poveznici 

https://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-

programa-zastite-zra/5484 

Informacija o izradi Programa zaštite zraka Grada Zagreba 

bila je objavljena i na oglasnim pločama na mjestima uvida 

u dokument: u zgradi Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 

1 i u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2. 

Nositeljima provedbe pojedinih mjera i aktivnosti zaštite 

zraka iz Nacrta prijedloga programa zaštite zraka Grada 

Zagreba upućena je informacija o savjetovanju s javnošću i 

poziv za dostavu očitovanja o Nacrtu prijedloga Programa 

zaštite zraka Grada Zagreba. 

Tijekom trajanja javnog savjetovanja u razdoblju od             

12. travnja do 11. svibnja 2021., javnosti je bilo omogućeno 

da svoje komentare, primjedbe i prijedloge na Nacrt 

prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba: 

- upiše u knjige primjedbi izložene uz predmetni 

dokument u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara 

Trešnjevka 2 i u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg 

S. Radića 1, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati,  

- u pisanom obliku putem Obrasca za sudjelovanje u 

savjetovanju dostavi na adresu: Gradski ured za 

gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za 

zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Park 

Stara Trešnjevka 2 ili na adresu elektroničke pošte: 

eko@zagreb.hr. 

Koji su predstavnici javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

1) Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

2) Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 

3) Zagrebački holding d.o.o.  

4) Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija 

Štampar“ 

5) Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb 

Analiza dostavljenih primjedbi: Vidjeti u Prilogu. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja: 
Savjetovanje s javnošću nije iziskivalo dodatne troškove. 

http://www.zagreb.hr/
https://www.zagreb.hr/userdocsimages/137834
http://www.eko.zagreb.hr/
http://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-programa-zastite-zra/5482
http://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-programa-zastite-zra/5482
https://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-programa-zastite-zra/5484
https://eko.zagreb.hr/javni-uvid-u-nacrt-prijedloga-programa-zastite-zra/5484
mailto:eko@zagreb.hr


3/19 

 

Prilog: Analiza dostavljenih primjedbi 

Napomena: Izmjene/dopune Nacrta prijedloga Programa zaštite zraka Grada Zagreba, sukladno prihvaćenim prijedlozima dostavljenima tijekom 

savjetovanja s javnošću, naglašene su u nastavku plavim slovima.  
 

Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

1. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada: 

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s 

obrazloženjem: Kako je prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija 

prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 

(Narodne novine RH 1/14) Grad Zagreb dio aglomeracije Zagreb, te 

budući su programi zaštite zraka Grad Zagreba ugrađeni i u strateški 

dokument Urbane aglomeracije Zagreb predlažemo isto navesti na svim 

potrebnim mjestima Programa zaštite zraka Grada Zagreba.  

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Člankom 13. stavkom 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 

127/19) određeno je da predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i 

velikoga grada donosi Program zaštite zraka koji je sastavni dio 

programa zaštite okoliša za područje županije, Grada Zagreba i 

velikoga grada. Program zaštite zraka Grada Zagreba (u daljnjem 

tekstu: Program) donosi se za administrativno područje Grada Zagreba, 

neovisno o tome što je Grad Zagreb dio Aglomeracije Zagreb (HR ZG), 

koja prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama 

onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine 

1/14) obuhvaća uz Grad Zagreb i Grad Dugo Selo, Grad Samobor, Grad 

Svetu Nedelju, Grad Veliku Goricu te Grad Zaprešić.  

U točki 1. Programa je istaknuto kako je zaštita zraka ugrađena u 

razvojne dokumente Grada Zagreba i dokumente prostornog uređenja i 

da Program podržava provedbu i drugih strategija, planova i programa, 

donesenih na osnovu posebnih propisa, čija provedba pridonosi zaštiti 

zraka i s kojima je Program komplementaran. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Uz Tablicu 1. Postaje za praćenje kvalitete zraka na 

području Grada Zagreba u 2019. godini s obuhvatom mjerenja, str. 7. 

Sesvete su navedene kao planirana postaja, te ovim putem ističemo žurnu 

potrebu za izgradnjom navedene mjerene postaje kao i nužnost izgradnje 

postaje za praćenje kvalitete zraka u JZ dijelu Grada, primjerice u Laništu.  

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Mjera M7 određuje nadogradnju postojeće mreže gradskih mjernih 

postaja za trajno praćenje kvalitete zraka automatskom mjernom 

postajom u istočnom dijelu Grada Zagreba, što u skladu s Programom 

mjerenja razina onečišćenosti na području Grada Zagreba (Službeni 

glasnik Grada Zagreba 22/15) podrazumijeva mjernu postaju Sesvete. 

Aktivnosti na uspostavi predmetne mjerne postaje se provode.  
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Sukladno mjerilima za određivanje najmanjeg broja stalnih mjernih 

mjesta određenih Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (Narodne 

novine 72/20) broj mjernih postaja na području Grada Zagreba je 

dostatan. Kvaliteta zraka prati se na četrnaest (14) mjernih postaja od 

kojih su tri (3) locirane u južnom dijelu naselja Zagreb: Zagreb-3 

(državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka), Siget (gradska 

mreža za trajno praćenje kvalitete zraka) i Jakuševec (mjerna postaja 

posebne namjene operatera Zagrebački holding d.o.o. Podružnica 

ZGOS), što je dovoljno za ocjenu kvalitete zraka.  

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: U Programu se pod M10. Nastaviti održavanje zelenila i 

u najvećoj mjeri širiti zelene površine, str. 39, navodi: „U smislu kvalitete 

zraka, predlaže se posebnu pažnju usmjeriti na ozlenjivanje područja uz 

prometnice s velikom gustoćom prometa i uz one koje prolaze u blizini 

područja vrtića, škola, bolnica, domova umirovljenika i slično.“ 

Predlaže se definirati mjeru na način: „U smislu kvalitete zraka, predlaže 

se posebnu pažnju usmjeriti na ugradnju vertikalnih zelenih barijera na 

područjima uz prometnice s velikom gustoćom prometa i uz one koje 

prolaze u blizini područja vrtića, škola, bolnica, domova umirovljenika i 

slično, a kod izgradnje javnih objekata u najvećoj mjeri primijeniti rješenja 

temeljan na prirodi (zeleni zidovi, vanjski i unutarnji, zeleni krovovi).  

Prijedlog se prihvaća. 

(u izmjeni/dopuni uzeti su u obzir i prijedlozi Nastavnog zavoda za 

javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“) 

Obrazloženje mjere M10 sada glasi: Zelenilo doprinosi poboljšanju 

kvalitete življenja, biološkoj i krajobraznoj raznolikosti, zaštiti od 

erozije, klizišta, bujica i poplava, zelenilo podržava vodni režim i 

kvalitetu vode, a između ostaloga doprinosi i smanjenju onečišćenja 

zraka. Stoga je potrebno nastaviti održavati zelenilo (zaštitno zelenilo, 

park šume, parkovne površine, šumske komplekse sjevernog i južnog 

dijela područja Grada Zagreba i dr.), smanjiti gubitak zelenih površina 

i u najvećoj mogućoj mjeri povećavati udio zelenih površina u Gradu 

Zagrebu. Povećanju zelenih površina može pridonijeti i primjena 

rješenja gradnje temeljena na prirodi (zeleni zidovi i krovovi i sl.). U 

smislu kvalitete zraka, predlaže se posebnu pažnju usmjeriti na 

ozelenjivanje područja uz prometnice s velikom gustoćom prometa i uz 

one koje prolaze u blizini područja vrtića, škola, bolnica, domova 

umirovljenika i slično izvedbom u najvećoj mogućoj mjeri vertikalnih 

zelenih barijera od drveća i grmlja, uz odabir nealergenih biljaka. 
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: U Programu se pod M28. Nastaviti razvijati biciklistički 

promet unaprjeđenjem i razvojem biciklističke mreže i pratećih sadržaja 

biciklističke infrastrukture, str. 46, navodi: „Biciklistički promet je vrsta 

prijevoza s nultom emisijom te je potrebno nastaviti s aktivnostima na 

razvoju mreže biciklističkih staza, s naglaskom na njihovo povezivanje i 

unaprjeđenje uvjeta odvijanja biciklističkog prometa (upuštanje rubnjaka, 

izvedba skošenih rampi, prilagodba/dopuna signalne opreme, označavanje 

biciklističkih površina u zonama dijeljenja prometa i pojačanog intenziteta 

prometa, instaliranje stupića i klamerica za zaštitu biciklističkih staza i 

dr.).“ 

U smislu definiranja provedbe mjere predlažemo na kraju teksta dodati: U 

svemu sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (Narodne novine 

RH 28/2016).  

Prijedlog se prihvaća. 

Prvi odlomak obrazloženja mjere M28 sada glasi: Biciklistički promet 

je vrsta prijevoza s nultom emisijom te je potrebno nastaviti s 

aktivnostima na razvoju mreže biciklističkih staza, s naglaskom na 

njihovo povezivanje i unaprjeđenje uvjeta odvijanja biciklističkog 

prometa (upuštanje rubnjaka, izvedba skošenih rampi, 

prilagodba/dopuna signalne opreme, označavanje biciklističkih 

površina u zonama dijeljenja prometa i pojačanog intenziteta prometa, 

instaliranje stupića i klamerica za zaštitu biciklističkih staza i dr.), u 

svemu sukladno posebnom propisu koji uređuje biciklističku 

infrastrukturu1.  

Dodaje se prateća bilješka na dnu stranice koja glasi: 1Tijekom izrade 

ovoga Programa, osnovna načela planiranja te elementi za 

projektiranje, izgradnju i održavanje biciklističke infrastrukture 

određeni su Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (Narodne novine 

28/16). 

2. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo:  

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo suglasan je s Nacrtom 

prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba 

Nisu potrebne izmjene ili dopune Nacrta prijedloga Programa zaštite 

zraka Grada Zagreba.  

3. Zagrebački holding d.o.o.   

Zagrebački holding d.o.o. suglasan je s Nacrtom prijedloga programa 

zaštite zraka Grada Zagreba 

Nisu potrebne izmjene ili dopune Nacrta prijedloga Programa zaštite 

zraka Grada Zagreba. 
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

4. Nastavni zavoj za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“  

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s 

obrazloženjem: Prijedlozi na predloženi nacrt akta Nastavnog zavoda za 

javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ odnose se na dopune podataka o 

mreži postaja za praćenje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu s obzirom na 

provedbu indikativnih mjerenja koja su započela u našemu gradu 2017. 

godine. Također, odnose se i na problematiku onečišćenja zraka biološkim 

česticama kao što je pelud (i spore) u zraku jer aeroalergeni u interakciji s 

kemijskim polutantima doprinose izražajnijim alergijskim reakcijama što 

znatno umanjuje kvalitetu življenja. Međusektorskim i integriranim 

praćenjem svih čimbenika onečišćenja zraka značajnije se doprinosi 

provođenju mjera za poboljšanje kvalitete zraka u našem gradu u svrhu 

smanjivanja štetnih posljedica na ljudsko zdravlje, kvalitetu življenja i 

okoliš u cjelini te na koncu očuvanju kvalitete zraka. 

Načelne primjedbe i prijedlozi davatelj je razradio kroz primjedbe i 

prijedloge na pojedina poglavlja Programa zaštite zraka Grada Zagreba 

(u daljnjem tekstu: Program). Sukladno očitovanjima na primjedbe i 

prijedloge na pojedina poglavlja u nastavku, ovdje se samo sažeto ističe 

sljedeće: 

Prijedlog dopune Programa mjerenjima onečišćujućih tvari mjernim 

senzorima je djelomično prihvaćen na način da je u Program dodana 

nova točka 1.4. Inovativne metode praćenja onečišćenja zraka u Gradu 

Zagrebu, gdje je navedeno da se onečišćenje zraka na području Grada 

Zagreba prati automatiziranim mjernim senzorima te da su rezultati tih 

mjerenja dostupni na portalu Ekološka karta Grada Zagreba. 

Prijedlozi vezani uz alergene nisu prihvaćeni, uz obrazloženje da se 

Program izrađuje sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine 

127/19) i propisima donesenima na temelju istog, a onečišćujuće tvari 

u smislu propisa koji uređuju zaštitu zraka ne obuhvaćaju alergene. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 2-Točka 1.1. Prijedlog uključenja dokumenata: 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 147/20) i Strategija prilagodbe 

klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. 

godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Zakonska osnova za izradu Programa zaštite zraka Grada Zagreba (u 

daljnjem tekstu: Program) je članak 13. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka 

(Narodne novine 127/19). Program se izrađuje sukladno Zakonu o 

zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i propisima donesenima na 

temelju istog i ne uključuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne 

novine 147/20) i Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u 

Republici Hrvatskoj  za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. 

godinu (Narodne novine 46/20). 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 5-Točka 1.3. Prijedlog dopune: „Kvaliteta zraka na 

području Grada Zagreba prati se:“ i indikativnim mjerenjima (npr. low 

cost senzori)-web GIS aplikacija „Ekološka karta Grada Zagreba“. 

Indikativna mjerenja kvalitete zraka automatiziranim mjernim senzorima 

(low cost senzori): Praćenje kvalitete zraka obavlja se indikativnim 

Prijedlog se djelomično prihvaća.  
U Program zaštite zraka Grada Zagreba dodaje se nova točka 1.4. 
Inovativne metode praćenja onečišćenja zraka u Gradu Zagrebu, koja 
glasi: Dodatno uz praćenje i mjerenje kvalitete zraka na području Grada 
Zagreba kroz razvijen sustav mreža mjernih postaja za trajno praćenje 
kvalitete zraka i postaja posebne namjene uspostavljene sukladno 
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

mjerenjima (npr. low cost senzorima) sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19). 2017. godine Grad Zagreb je 

u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, energetiku i zaštitu 

okoliša i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ 

uspostavio web GIS aplikaciju Ekološka karta Grada Zagreba 

(https://ekokartazagreb.stampar.hr/). Do 2021. godine na području Grada 

Zagreba je postavljeno 14 automatiziranih mjernih stanica na lokacijama: 

Dolina ulica, odvojak I 90, Stenjevec; Oranice-Ilica; Vrbani (Šoping 

centar Point); Mirogojska cesta; Zagrebačka avenija–Selska; Jadranski 

most-Selska; Trnsko; Utrina (OŠ Mladost); Sloboština (OŠ Otok) 

Jakuševec (Ulica Ede Peročevića); Savska-Jukićeva; Branimirova-

Držićeva; Maksimirska-Svetice; Zagrebačka-Bistrička (Slika 2).  

Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“, uz Gradski ured 

za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, je nadležan za koordinaciju 

aktivnosti vezano za rad automatiziranih mjernih stanica/senzora. 

Provedba se financira iz Proračuna Grada Zagreba uz mogućnost drugih 

izvora (su)financiranja kao što su nacionalni i europski fondovi i programi. 

 
Slika 2.  Lokacije automatiziranih mjernih stanica za indikativno mjerenje na području 

Grada u 2021. godini (https://ekokartazagreb.stampar.hr/) 

propisima koji uređuju zaštitu zraka, onečišćujuće tvari u zraku prate se 
od 2017. i automatskim mjernim senzorima (engl. „low-cost“ sensors) 
u okviru projekta Ekološka karta Grada Zagreba, nastalog suradnjom 
Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija 
Štampar“ s ciljem objedinjavanja prikaza podataka o okolišu vezanih 
uz kvalitetu zraka, vode, urbanog tla, meteo pokazatelje i razinu 
alergene peludi (peludne prognoze).  
Vezano uz zrak, trenutno je u okviru ovoga projekta na području Grada 
Zagreba postavljeno 14 mjernih senzora za praćenje koncentracija 
sumporovog dioksida (SO2) dušikova dioksida (NO2), ugljikova 
monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) i lebdećih čestica PM10 i PM2,5 

u realnom vremenu, čije su lokacije, opseg mjerenja i trenutni rezultati 
mjerenja dostupni na istoimenom portalu Ekološka karta Grada 
Zagreba (https://ekokartazagreb.stampar.hr/). 
Mjerni senzori su vid inovativnih mjerenja, koriste se za prikaz 
trenutnog stanja onečišćenosti zraka temeljem izmjerene koncentracije 
tvari i pripadajućeg indeksa kvalitete zraka. Ocjena i vrednovanje 
mjernih senzora ovise o terenskim i laboratorijskim ispitivanjima i 
njihovom svakodnevnom validiraju uspoređujući podatke mjerenja s 
mjerenjima mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka koje prate 
kvalitetu zraka referentnim metodama prema posebnom propisu koji 
uređuje praćenje kvalitete zraka. 
Zbog napretka u tehnologiji senzora, prvenstveno digitalne elektronike 
i bežične komunikacije, mjerni senzori uspostavljeni u okviru Ekološke 
karte Grada Zagreba predstavljaju inovativan „smart“ alat za praćenje 
stanja onečišćenosti zraka, dostupan i transparentan javnosti i dopuna 
su konvencionalnom praćenju kvalitete zraka putem mjernih postaja za 
trajno praćenje kvalitete zraka i postaja posebne namjene na području 
Grada Zagreba. 
Program zaštite zraka Grada Zagreba odnosi se na četverogodišnje 
razdoblje. S obzirom da su automatski mjerni senzori mjerni uređaji čija 
se pozicija može lako promijeniti, u novoj točki 1.4. ne navode se 
pozicije na kojima se danas (svibanj 2021.) provode mjerenja. 

https://ekokartazagreb.stampar.hr/
https://ekokartazagreb.stampar.hr/9
https://ekokartazagreb.stampar.hr/
https://ekokartazagreb.stampar.hr/9
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Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 7-Točka 1.3. Prijedlog dopune Tablice 1. Postaje za 

praćenje kvalitete zraka na području Grada Zagreba u 2019. godini s 

obuhvatom mjerenja s popisom lokacija indikativnih mjerenja i popisom 

parametara  
Mjerna postaja Klasifikacija postaje Obuhvat mjerenja 

Mreža za indikativno praćenje kvalitete zraka 

Mirogojska cesta  

(NZJZ „dr. Andrija Štampar“) 
Prometna 

SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Stenjevec, Dolina ulica, 

odvojak I 90 
Pozadinska 

SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Oranice-Ilica Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Vrbani (Šoping centar Point) Pozadinska 
SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Zagrebačka avenija–Selska Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Jadranski most-Selska Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Trnsko Pozadinska 
SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Utrine (OŠ Mladost) Pozadinska 
SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Sloboština (OŠ Otok) Pozadinska 
SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Jakuševec (Ulica Ede 

Peročevića) 
Industrijska 

SO2, NO, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5, PM1 

Savska-Jukićeva Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Branimirova-Držićeva Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Maksimirska-Svetice Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 

Zagrebačka-Bistrička Prometna 
SO2, NO2, CO, O3, 

PM10, PM2,5 
 

Prijedlog se djelomično prihvaća.  

U Program zaštite zraka Grada Zagreba dodaje se nova točka 1.4. 

Inovativne metode praćenja onečišćenja zraka u Gradu Zagrebu. Tekst 

nove točke 1.4. naveden je sklopu očitovanja na prethodni prijedlog 

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te ga 

nema potrebe ovdje ponavljati. 



9/19 

Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str.8-Točka 2.Ocjena stanja kvalitete zraka Prijedlog 

dopune: Uz nepokretne i pokretne emisijske izvore onečišćenja zraka na 

području Grada Zagreba potrebno je naglasiti i utjecaj bioloških čestica, 

odnosno alergenog peluda u zraku, na zdravlje građana.  

 

2.2. Biološki izvori onečišćenja zraka na području Grada Zagreba 

Na kvalitetu zraka određenoga područja uvelike utječu koncentracije 

alergenoga peluda i spora u zraku. Biološke su čestice prenosive zrakom, 

aeroalergeni, bakterije, virusi, alge, spore gljiva, paprati, fragmenti hifa, 

fekalni peleti grinja, sitne životinje, čestice manje od 0,01 µm, stanični 

materijal i peludna zrnca. Pelud biljaka smatra se glavnim aeroalergenom 

koji prouzročuje alergijske reakcije. Agresivnost alergena iz peludi i spora 

u zraku povezana je s meteorologijom, onečišćenjem zraka i sadnjom 

neautohtonih vrsta u urbanim područjima te smanjenom raznolikošću 

usjeva i vegetacije u industrijski razvijenim zemljama. Pelud kao najjači 

prirodni alergen tijekom sezone cvjetanja biljaka čini znatan udjel mase 

čestica u zraku sa sve većim negativnim učinkom na zdravlje. 

Prema sve brojnijim svjetskom studijama poznato je da stanovnici urbanih 

područja češće imaju simptome alergijskih reakcija nego stanovnici 

ruralnih područja, uglavnom zbog interakcije između kemijskih 

zagađivača zraka i peludnih zrnaca u zraku. Onečišćujuće tvari u zraku 

mogu oštetiti staničnu stijenku peluda olakšavajući ispuštanje alergena u 

okoliš i prodiranje u donji respiratorni trakt. Posljednjih godina 

eksperimentalni podatci, ali i brojne studije, ukazuju na utjecaj klimatskih 

promjena na cvjetanje biljaka te na količinu peluda u zraku. Nesporno 

klimatsko zagrijavanje nameće pitanje utjecaja tih promjena na žive 

organizme, a pelud se smatra osjetljivim bioindikatorom reakcija biljaka 

na klimatske promjene.  

Dokazano je da lebdeće čestice manje od 10 μm imaju ulogu i u prenošenju 

peludnih zrnaca duboko u dišne putove služeći im kao nosači. Osim što 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Program zaštite zraka Grada Zagreba izrađuje se sukladno Zakonu o 

zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i propisima donesenima na 

temelju istog. Onečišćujuće tvari u smislu propisa koji uređuju zaštitu 

zraka ne obuhvaćaju alergene.  
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prenose cijela peludna zrnca lebdeće čestice prenose i peludne alergene 

(granule veličine 0,5-2,5 μm) koji se nalaze u zraku nakon raspadanja 

peludnih zrnaca. U tim su uvjetima osjetljive osobe u većoj mjeri u 

kontaktu s peludnim proteinima (alergenima) nego u nezagađenim 

uvjetima. Na taj se način sezona peludnih alergija produžuje na razdoblje 

kad u zraku nisu prisutna peludna zrnca određene vrste.  

Nadalje, zagađenje zraka može biti odgovorno za povećanje peludom 

induciranih alergija i astme u visoko onečišćenim područjima. Polutanti 

djeluju na peludna zrnca neizravno, povećanjem rasta biljke, ili izravno 

kontaminacijom antera te tijekom rasprostranjenja zrakom. Izravnim 

utjecajem zagađivača na peludna zrnca dolazi do promjene oblika i 

tektuma. Zamijećene su promjene strukture, ultrastrukture, kemijskoga 

sastava i alergenosti peluda.  

Laboratorijski eksperimenti pokazali su da tretmani s NO2, SO2 i CO mogu 

izazvati promjene u sastavu topivih proteina peludnoga zrnca. Također 

zračni polutanti mogu inducirati lom proteina ili stvaranje novih proteina 

u peludu.  

Sagledavajući sve navedeno, atmosferske onečišćujuće tvari mogu imati 

sljedeće izravne učinke na pelud: 

- modifikacije njihovih bioloških i reproduktivnih funkcija, odnosno 

smanjenje vitalnosti i klijanja 

- promjena fizičko-kemijskih značajka peludne površine  

- promjena alergijskoga potencijala  

- povećanje potencijalnoga učinka na zdravlje. 

Niska biološka raznolikost vrsta za sadnju, prekomjerna sadnja određenih 

vrsta kao specifičnih izvora peluda, sadnja egzotičnih vrsta kao izvora 

novoga alergenog peluda, izbor spola vaskularne biljke (sadnja muških 

biljaka koje proizvode pelud), prisutnost i unos invazivnih vrsta, 

neprikladno održavanje i upravljanje, križne reakcije između filogenetski 

srodnih vrsta (lijeska, joha i breza) te interakcija alergenoga peluda i 

onečišćujućih tvari u zraku (pelud, trava i ozon, PM10) znatno pridonose 
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povećaju alergenoga potencijala grada i izravno utječu na rizik od 

obolijevanja respiratornoga sustava, odnosno obolijevanja od peludnih 

alergija. 

NZJZ A Štampar od 2002. godine prati prisutnost alergenog peluda u 

zraku (polen monitoring) na dvije mjerne postaje smještene na lokacijama: 

Mirogojska cesta 16 i Dom zdravlja Siget – jug. Prate se 32 vrste peluda u 

zraku.  

Na postaji Mirogojska cesta 2020. godine najzastupljenija je bila visoko 

alergena pelud breze (Betula sp.) s udjelom od 21,11% ukupnog peludnog 

spektra. Visoko alergena pelud ambrozije (Ambrosia sp.) zastupljena je s 

udjelom od 5,07%, a pelud porodice trava (Poaceae) s 3,26%. 

Na postaji Jug (Dom zdravlja Siget) također je najzastupljenija visoko 

alergena pelud breze (Betula sp.) s 18,34% ukupnog peludnog spektra, 

visoko alergena pelud ambrozije (Ambrosia sp.) sa 7,68%. Pelud trava 

(Poaceae) zastupljen je s 4,68% u peludnom spektru.  

Podaci ukazuju na veću zastupljenost peluda ambrozije i peluda trava na 

južnom području grada što je posljedica velikih površina zakorovljenih 

invazivnom biljkom ambrozijom.  

Rezultati su dostupni na web stranici NZJZAŠ, web GIS aplikaciji 

„Ekološka karta Grada Zagreba“ te na besplatnoj aplikaciji „Peludna 

prognoza“.  

Praćenje aeroalergena provodi se sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti 

(NN 147/20) i Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 

46/20) Prioritet 4. – 3 Mjere srednje važnosti 

Mjera ZD-07. Jačanje sustava praćenja alergenih vrsta 

ZD-07-02. Uspostava zakonodavno obveznog praćenja peludi alergenih 

vrsta unutar mreže zavoda za javno zdravstvo, razvoj alata za procjenu 

vremensko-prostornog širenja i pojavnosti novih vrsta i utjecaja alergene 

peludi na indikatore kvalitete vanjskog zraka i indikatore unutar 

zdravstvenog sustava 
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ZD-07-03. Multidisciplinarno planiranje sadnje nealergenih vrsta na razini 

JLP(R)S-a 

ZD-07-04. Planiranje akcija osvještavanja javnosti i jačanja kapaciteta 

struke u zdravstvenom i ostalih sektorima (komunalno upravljanje, 

prostorno planiranje i dr.) na temelju rezultata praćenja i modeliranja 

kretanja aeroalergena. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 38-Točka 5.2. Preventivne mjere za očuvanje 

kvalitete zraka, M6. Prijedlog dopune: U razvojne dokumente i dokumente 

prostornog uređenja grada osobito vezano za urbano planiranje zelenih 

površina grada treba uključiti smjernice1 i vodiče2,3 za sadnju nealergenog 

drveća. 
1Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 
2Cariñanos P, Casares-Porcel M. Urban green zones and related pollen 

allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy 

impact. Landscape and Urban Planning. 

Volume 101, Issue 3, 15 June 2011, Pages 205-214 
3Ogren T. O. Allergy-Free Gardening. The Revolutionary Guide to Health 

Landscaping. (2000)Ten Speed Press. 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Program zaštite zraka Grada Zagreba izrađuje se sukladno Zakonu o 

zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i propisima donesenima na 

temelju istoga te program zaštite zraka ne može tražiti uključivanje 

predloženih smjernica i vodiča za sadnju nealergenog drveća u druge 

razvojne dokumente Grada Zagreba i dokumente prostornog uređenja.  

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 38-Točka 5.2. Preventivne mjere za očuvanje 

kvalitete zraka, M8. Prijedlog dopune rečenice: Unaprjeđenje postojećeg 

sustava praćenja kvalitete zraka uključuje i provođenje dodatnih ili 

indikativnih mjerenja razina pojedinih onečišćujućih tvari u zraku (npr. 

low cost senzorima), čiji bi rezultati omogućili bolju procjenu/prosudbu 

onečišćenosti zraka na nekom području ili dali precizniji uvid u raspodjelu 

i doprinos pojedinih izvora onečišćenja zraka. 

 

 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Indikativna mjerenja kvalitete zraka spomenuta u obrazloženju mjere 

M8 odnose se na mjerenja provedena sukladno s propisima koji uređuju 

zaštitu zraka, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o praćenju 

kvalitete zraka (NN 72/20). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016920461100137X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016920461100137X#!
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Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Točka 5.2. Preventivne mjere za očuvanje kvalitete 

zraka, M10. Prijedlog dopune: U smislu kvalitete zraka u urbano 

planiranje zelenih površina grada uključiti smjernice1 i vodiče2,3 za sadnju 

nealergenog drveća koristeći podatke o alergenom potencijalu gradskoga 

drveća i ostalih korovnih aeroalergeno značajnih vrsta dobivenih na 

temelju dugogodišnjeg aerobiološkog praćenja na području Grada 

Zagreba. Poseban naglasak je na odabiru nealergenih drvenastih biljaka za 

sadnju osobito u blizini vrtića, škola, bolnica, domova umirovljenika i 

slično. 
1Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 
2Cariñanos P, Casares-Porcel M. Urban green zones and related pollen 

allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy 

impact. Landscape and Urban Planning. 

Volume 101, Issue 3, 15 June 2011, Pages 205-214 
3Ogren T. O. Allergy-Free Gardening. The Revolutionary Guide to Health 

Landscaping. (2000)Ten Speed Press. 

Prijedlog se prihvaća. 

(u izmjeni/dopuni uzeti su u obzir i prijedlozi Gradskog ureda za 

strategijsko planiranje i razvoj grada) 

Obrazloženje mjere M10 sada glasi: Zelenilo doprinosi poboljšanju 

kvalitete življenja, biološkoj i krajobraznoj raznolikosti, zaštiti od 

erozije, klizišta, bujica i poplava, zelenilo podržava vodni režim i 

kvalitetu vode, a između ostaloga doprinosi i smanjenju onečišćenja 

zraka. Stoga je potrebno nastaviti održavati zelenilo (zaštitno zelenilo, 

park šume, parkovne površine, šumske komplekse sjevernog i južnog 

dijela područja Grada Zagreba i dr.), smanjiti gubitak zelenih površina 

i u najvećoj mogućoj mjeri povećavati udio zelenih površina u Gradu 

Zagrebu. Povećanju zelenih površina može pridonijeti i primjena 

rješenja gradnje temeljena na prirodi (zeleni zidovi i krovovi i sl.). U 

smislu kvalitete zraka, predlaže se posebnu pažnju usmjeriti na 

ozelenjivanje područja uz prometnice s velikom gustoćom prometa i uz 

one koje prolaze u blizini područja vrtića, škola, bolnica, domova 

umirovljenika i slično izvedbom u najvećoj mogućoj mjeri vertikalnih 

zelenih barijera od drveća i grmlja, uz odabir nealergenih biljaka. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 49.-Prijedlog dopune popisa mjera s mjerama iz 

jednog od ključnih sektora – sektora zdravlja: 

M34. Nastavak razvoja funkcionalnosti procjene utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje građana unutar web GIS aplikacije Ekološka karta Grada 

Zagreba. 

Obveznici provedbe: Grad Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo 

“Dr. Andrija Štampar” 

Sredstva za provedbu Programa (bez PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava: 1.000.000,00 kn 

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz mogućnost drugih izvora 

(su)financiranja (nacionalni i europski fondovi i programi). 

Prijedlog se djelomično prihvaća.  

Naziv mjere M9 se mijenja i sada glasi: Nastaviti provoditi 

informativne i edukativne aktivnosti na temu zaštite kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  

Nadalje, na kraj obrazloženja mjere M9 dodaje se sljedeći tekst: 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u sklopu 

svoje redovne djelatnosti izdaje priopćenja vezana uz utjecaj kvalitete 

zraka na zdravlje ljudi i preporuke za zaštitu zdravlja u slučaju 

prekomjernog onečišćenja zraka. Provođenje informativnih i 

edukativnih aktivnosti na temu utjecaja kvalitete zraka na zdravlje 

potrebno je nastaviti provoditi, pri čemu se predlaže za tu namjenu 

razvoj i korištenje suvremenih komunikacijskih tehnologija i alata. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016920461100137X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016920461100137X#!
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U 2017. godini izrađen je portal Ekološka karta Grada Zagreba, koji je 

objedinio i na jednostavan način prikazao različite podatke o stanju 

okoliša na području Grada Zagreba. Time se povećala vidljivost 

podataka o okolišu za širu javnost. Predlaže se nastaviti na razvoju 

prikaza podataka o onečišćenju zraka na predmetnom portalu.   
 

U Tablicu 11. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera Obveznici provedbe 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Gradski ured nadležan za zaštitu okoliša u 

dijelu koji se odnosi na zaštitu kvalitete 

zraka. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. 

Andrija Štampar“ u dijelu koji se odnosi 

na utjecaj kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  

 

U Tablicu 12. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera 

Sredstva za provedbu Programa (bez 

PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Iznos sredstava: Okvirno 1.000.000,00 kn 

kroz četverogodišnje razdoblje.  

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz 

mogućnost drugih izvora (su)financiranja 

(nacionalni i europski fondovi i programi). 
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 49.-Prijedlog dopune popisa mjera s mjerama iz 

jednog od ključnih sektora-sektora zdravlja: 

M35. Nastavak razvoja preporuka građanima o utjecaju kvalitete zraka na 

zdravlje građana 

Obveznici provedbe: Grad Zagreb, DHMZ, IMI, Nastavni zavod za javno 

zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” 

Sredstva za provedbu Programa (bez PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava: 500.000,00 KN 

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz mogućnost drugih izvora 

(su)financiranja (nacionalni i europski fondovi i programi 

Prijedlog se djelomično prihvaća.  

Naziv mjere M9 se mijenja i sada glasi: Nastaviti provoditi 

informativne i edukativne aktivnosti na temu zaštite kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  

Nadalje, na kraj obrazloženja mjere M9 dodaje se sljedeći tekst: 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u sklopu 

svoje redovne djelatnosti izdaje priopćenja vezana uz utjecaj kvalitete 

zraka na zdravlje ljudi i preporuke za zaštitu zdravlja u slučaju 

prekomjernog onečišćenja zraka. Provođenje informativnih i 

edukativnih aktivnosti na temu utjecaja kvalitete zraka na zdravlje 

potrebno je nastaviti provoditi, pri čemu se predlaže za tu namjenu 

razvoj i korištenje suvremenih komunikacijskih tehnologija i alata. 

U 2017. godini izrađen je portal Ekološka karta Grada Zagreba, koji je 

objedinio i na jednostavan način prikazao različite podatke o stanju 

okoliša na području Grada Zagreba. Time se povećala vidljivost 

podataka o okolišu za širu javnost. Predlaže se nastaviti na razvoju 

prikaza podataka o onečišćenju zraka na predmetnom portalu.   
 

U Tablicu 11. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera Obveznici provedbe 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Gradski ured nadležan za zaštitu okoliša u 

dijelu koji se odnosi na zaštitu kvalitete 

zraka. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. 

Andrija Štampar“ u dijelu koji se odnosi 

na utjecaj kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

U Tablicu 12. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera 

Sredstva za provedbu Programa (bez 

PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Iznos sredstava: Okvirno 1.000.000,00 kn 

kroz četverogodišnje razdoblje.  

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz 

mogućnost drugih izvora (su)financiranja 

(nacionalni i europski fondovi i programi). 

. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 49.-Prijedlog dopune popisa mjera s mjerama iz 

jednog od ključnih sektora – sektora zdravlja: 

M36. Razvoj mobilne aplikacije za preporuke građanima o utjecaju 

kvalitete zraka na zdravlje  

Obveznici provedbe: Grad Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo 

“Dr. Andrija Štampar” 

Sredstva za provedbu Programa (bez PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava*: 1.000.000,00 KN 

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz mogućnost drugih izvora 

(su)financiranja (nacionalni i europski fondovi i programi). 

Prijedlog se djelomično prihvaća.  

Naziv mjere M9 se mijenja i sada glasi: Nastaviti provoditi 

informativne i edukativne aktivnosti na temu zaštite kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  

Nadalje, na kraj obrazloženja mjere M9 dodaje se sljedeći tekst: 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u sklopu 

svoje redovne djelatnosti izdaje priopćenja vezana uz utjecaj kvalitete 

zraka na zdravlje ljudi i preporuke za zaštitu zdravlja u slučaju 

prekomjernog onečišćenja zraka. Provođenje informativnih i 

edukativnih aktivnosti na temu utjecaja kvalitete zraka na zdravlje 

potrebno je nastaviti provoditi, pri čemu se predlaže za tu namjenu 

razvoj i korištenje suvremenih komunikacijskih tehnologija i alata. 

U 2017. godini izrađen je portal Ekološka karta Grada Zagreba, koji je 

objedinio i na jednostavan način prikazao različite podatke o stanju 

okoliša na području Grada Zagreba. Time se povećala vidljivost 

podataka o okolišu za širu javnost. Predlaže se nastaviti na razvoju 

prikaza podataka o onečišćenju zraka na predmetnom portalu.   
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

U Tablicu 11. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera Obveznici provedbe 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Gradski ured nadležan za zaštitu okoliša u 

dijelu koji se odnosi na zaštitu kvalitete 

zraka. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. 

Andrija Štampar“ u dijelu koji se odnosi 

na utjecaj kvalitete zraka na zdravlje ljudi.  

 

U Tablicu 12. dodaje se sljedeća dopuna:  

Mjera 

Sredstva za provedbu Programa (bez 

PDV-a), izvor sredstava i redoslijed 

korištenja sredstava 

M9. Nastaviti provoditi 

informativne i 

edukativne aktivnosti 

na temu zaštite 

kvalitete zraka i 

utjecaja kvalitete zraka 

na zdravlje ljudi. 

Iznos sredstava: Okvirno 1.000.000,00 kn 

kroz četverogodišnje razdoblje.  

Izvor: Proračun Grada Zagreba, uz 

mogućnost drugih izvora (su)financiranja 

(nacionalni i europski fondovi i programi). 
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 50 - Točka 7. Obveznici provedbe mjera, M1. 

Prijedlog dopune: Razvoj mobilne aplikacije koja će obuhvatiti podatke s 

mjernih postaja državne mreže u gradu Zagrebu, mjernih postaja gradske 

mreže, mjernih postaja posebne namjene i automatiziranih (low-cost) 

senzora za indikativna mjerenja sa ciljem informiranja građana o 

trenutnom indeksu kvalitete zraka i s njim povezanim zdravstvenim 

porukama koje pružaju preporuke za opću populaciju i za osjetljive 

skupine građana poput osoba s akutnim ili kroničnim bolestima i 

simptomima dišnog ili srčano-krvožilnog sustava te djecu i osobe starije 

životne dobi. Aplikacija bi služila i kao platforma za obavješćivanje 

građana u slučaju prekoračenja pragova obavješćivanja i upozorenja, 

graničnih i ciljnih vrijednosti, ovisno o lokaciji na kojoj se trenutno nalaze. 

Izvor: Proračun grada Zagreba, uz mogućnost drugih izvora 

(su)financiranja (nacionalni i europski fondovi i programi). 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Mjera M1 odnosi se isključivo na situacije u kojima je mjerenjima koja 

se provode sukladno Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (Narodne 

novine 72/20) utvrđeno prekoračenje praga upozorenja za sumporov 

dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2) ili prizemni ozon (O3) ili 

prekoračenje praga obavješćivanja za O3. U slučaju prekoračenja 

pragova upozorenja i praga obavješćivanja provode se propisima 

određeni postupci obavješćivanja javnosti.  

Suvremeni komunikacijski alati mogu se koristi kao jedan od alata u 

obavješćivanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga 

obavješćivanja te je razvoj suvremenih komunikacijskih tehnologija i 

alata obuhvaćen izmjenama/dopunama mjere M9.  

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 50 - Točka 7. Obveznici provedbe mjera, M8. 

Prijedlog dopune: Izvor: Proračun grada Zagreba, uz mogućnost drugih 

izvora (su)financiranja (nacionalni i europski fondovi i programi). 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem:  

Indikativna mjerenja kvalitete zraka spomenuta u obrazloženju mjere 

M8 odnose se na mjerenja provedena sukladno s propisima koji uređuju 

zaštitu zraka, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o praćenju 

kvalitete zraka (NN 72/20) te se ne mijenjaju obveznici provedbe mjere 

M8 niti izvor sredstava njene provedbe. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Obveznici provedbe: M1. Prijedlog dopune: Državni 

hidrometeorološki zavod jer provodi procjenjivanje i ocjenu kvalitete 

zraka na teritoriju Republike Hrvatske i Institut za medicinska istraživanja 

i medicinu rada. Prijedlog dopune: Služba za informiranje. 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Mjera M1 odnosi se isključivo na situacije u kojima je prekoračen prag 

upozorenja za sumporov dioksid, dušikov dioksid ili prizemni ozon ili 

je prekoračen prag obavješćivanja za prizemni ozon. U tim se 

situacijama provode propisima određeni postupci obavješćivanja 

javnosti, u kojima na razini Grada Zagreba sudjeluju prema protokolu 

tijela navedena kao obveznici provedbe predmetne mjere M1.  
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Primjedbe i prijedlozi Očitovanje 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Obveznici provedbe: M6. Prijedlog dopune: Zagrebački 

holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Program zaštite zraka Grada Zagreba izrađuje se sukladno Zakonu o 

zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i propisima donesenima na 

temelju istog. Onečišćujuće tvari u smislu propisa koji uređuju zaštitu 

zraka ne obuhvaćaju alergene te program zaštite zraka ne može kroz 

izmjenu mjere M6 tražiti uključivanje smjernica i vodiča za sadnju 

nealergenog drveća u druge razvojne dokumente Grada Zagreba i 

dokumente prostornog uređenja. Međutim, sukladno prijedlogu 

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za dopunu 

mjere M10, ista je dopunjena na način da se obrati pažnja odabiru 

nealergenih biljaka u ozelenjivanju područja uz prometnice s velikom 

gustoćom prometa i uz prometnice koje prolaze u blizini područja 

vrtića, škola, bolnica, domova umirovljenika i sl., a jedan od 

provoditelja M10 je Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Obveznici provedbe: M10. Prijedlog dopune: Nastavni 

zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ i Gradski ured za 

poljoprivredu i šumarstvo jer je nadležan za provedbu Odluke o 

agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina (Sl. glasnik Grada Zagreba NN 9/19) što se 

posebno odnosi na invazivnu korovnu biljku ambroziju i ostale korovne 

vrste. 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo naveden je kao jedan od 

obveznika provedbe predmetne mjere M10.  

Predloženi obveznici provedbe: Gradski ured za prostorno uređenje, 

izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski 

ured za poljoprivredu i šumarstvo, Zagrebački holding d.o.o. 

Podružnica Zrinjevac, Hrvatske šume d.o.o. i privatni šumoposjednici 

dostatni su za provedbu mjere M10. 

Primjedbe i prijedlozi na pojedina poglavlja nacrta prijedloga akta s 

obrazloženjem: Str. 50 Točka 8. Procjena sredstava za provedbu 

programa i redoslijed korištenja sredstava, M10. Prijedlog dopune: Iznos 

i izvor sredstava: Troškovi osigurani iz Proračuna Grada Zagreba za 

Program monitoringa peludi (Gradski ured za zdravstvo) 

Prijedlog se ne prihvaća sa sljedećim obrazloženjem: 

Program zaštite zraka Grada Zagreba izrađuje se sukladno Zakonu o 

zaštiti zraka (Narodne novine 127/19) i propisima donesenima na 

temelju istog. Onečišćujuće tvari u smislu propisa koji uređuju zaštitu 

zraka ne obuhvaćaju alergene. 

5. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb  

Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb suglasna je s Nacrtom 

prijedloga programa zaštite zraka Grada Zagreba 

Nisu potrebne izmjene ili dopune Nacrta prijedloga Programa zaštite 

zraka Grada Zagreba.  
 


