
 

 

 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje o nacrtu Šestog nacionalnog izvješća 
Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) 

 

Datum dokumenta: 21. studeni 2013. 

Verzija dokumenta: Prva verzija za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

Sažetak dokumenta: 

Pravna osnova za podnošenje Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji 
Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) je članak 11. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) kojim je 
propisano ispunjavanje ugovornih obveza Republike Hrvatske. 
 
Republika Hrvatska postala je stranka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem 
tekstu: Konvencija) donošenjem zakona o njezinu potvrđivanju u Hrvatskom saboru, 17. siječnja 1996. 
godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/1996). Konvencija je stupila na snagu za Republiku 
Hrvatsku 7. srpnja 1996. godine. Sukladno članku 22. stavku 3. Konvencije, Hrvatska je kao zemlja u 
procesu prelaska na tržišno gospodarstvo preuzela obveze stranke Priloga I. Konvencije. Amandmanom 
koji je stupio na snagu 13. kolovoza 1998. godine Hrvatska je uvrštena u popis stranaka Priloga I 
Konvencije. 
 
Republika Hrvatska ratificirala je Kyotski protokol (u daljnjem tekstu: Protokol) u travnju 2007. godine, koji je 
za Republiku Hrvatsku stupio na snagu 28. kolovoza 2007. godine. Ratifikacijom Protokola (Narodne 
novine – Međunarodni ugovori, broj 5/2007) te kao stranka Dodatka B Protokola Republika Hrvatska je 
preuzela obvezu količinskog ograničenja emisije svih stakleničkih plinova u razdoblju od 2008.-2012. 
godine na 95% od količine emisije u baznoj, 1990. godini. 
 
Sukladno odredbama članaka 4. i 12. Konvencije, Republika Hrvatska je obvezna godišnje izrađivati 
proračun emisija stakleničkih plinova te periodički izrađivati nacionalno izvješće o promjeni klime, kojim 
izvješćuje o provedbi obveza iz Konvencije. Obrazac, periodičnost i rok podnošenja proračuna emisija i 
nacionalnog izvješća zadani su odlukama i uputama Konferencije stranaka.  
 
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je, slijedom 
obveza koje su proizašle iz usklađivanja s pravnom stečevinom EU, u svoj pravni okvir ugradila obveze 
izvješćivanja o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanja odliva stakleničkih plinova i 
dugoročnim projekcijama emisija stakleničkih plinova, koje je obvezna periodički dostavljati nadležnim 
tijelima Europske unije. 
 
Republika Hrvatska je do sada izradila pet nacionalnih izvješća od 2002. godine pri čemu su drugo, treće i 
četvrto bili objedinjeni u jedno izvješće, dok je posljednje, peto izvješće podneseno Tajništvu Konvencije u 
veljači 2010. godine.  
 
Nacrt Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske, kao i sva prethodna, izrađeno je sukladno Uputama 
za izradu nacionalnog izvješća stranaka Priloga I (FCCC/CP/1999/7, Dio II). Korištene su i upute koje je 
pripremilo Tajništvo Konvencije, koje za sada nemaju status službene obveze, ali pomažu državama da 
kvalitetnije pripreme svoja nacionalna izvješća, za potrebe Konvencije i Protokola.  
 
Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje: 
 
Među obvezama Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i 
Kyotskom protokolu je izrada nacionalnih izvješća u kojima stranka daje pregled o emisijama stakleničkih 
plinova, mjerama za njihovo smanjenje, projekcijama emisija, utjecaju i prilagodbi klimatskim promjenama 
te aktivnostima vezano za osvješćivanje javnosti o problematici klimatskih promjena. 
 
Šesto nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni 



 

 

klime (UNFCCC) obuhvaća sljedeća poglavlja: 
 
1. Sažetak 
2. Nacionalne osobitosti relevantne za emisije i odlive stakleničkih plinova 
3. Inventar stakleničkih plinova, nacionalni sustav i nacionalni registra 
4. Politika i mjere 
5. Projekcije emisija i učinci provedbe politike i mjera 
6. Procjena ranjivosti, utjecaj i prilagodba klimatskim promjenama 
7. Financijska sredstva i prijenos tehnologija 
8. Istraživanje, sustavno motrenje i praćenje 
9. Odgoj, obrazovanje i rad s javnošću 
 
Poglavlje 1. „Sažetak“ daje skraćeni prikaz cijelog dokumenta po poglavljima. 
 
U poglavlju 2. „Nacionalne osobitosti“ dani su podaci o društveno-političkom ustrojstvu, stanovništvu, 
zemljopisnim obilježjima i korištenju prostora, klimi, gospodarstvu, energetskoj strukturi, prometu, industriji, 
gospodarenju otpadom, zgradarstvu i stanovanju, poljoprivredi, šumarstvu, kopnenim vodama i obalnom 
području. Pri izradi dokumenta uzeti su u obzir objavljeni relevantni službeni dokumenti te dokumenti koji su 
prethodili izradi ovog dokumenta. 
 
U poglavlju 3. „Inventar stakleničkih plinova, nacionalni sustav i nacionalni registra“ emisije stakleničkih 
plinova prikazane su po sektorima i plinovima, u skladu s formatom Nacionalnog inventara emisije 
stakleničkih plinova (NIR) te uputama o izradi nacionalnih inventara stakleničkih plinova. Proračun emisija 
stakleničkih plinova uključuje trend emisija u razdoblju 1990.-2011.godina, nesigurnost proračuna, 
nacionalni sustav i nacionalni registar. Emisije su dodatno provjerene proračunom na razini agregiranih 
podataka, a za sektor prometa kroz potrošnju goriva. 
 
Poglavlje 4. „Politika i mjere“ obuhvaća sljedeće teme: opća i razvojna politika, politika zaštite okoliša u 
kontekstu ublažavanja klimatskih promjena te politika i mjere po sektorima. Prikazane su mjere na 
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koje se već provode ili su u procesu usvajanja ili planiranja.   
 
U poglavlju 5. „Projekcije emisija i učinci provedbe politike i mjera“ projekcije su prikazane za scenarij 'bez 
mjera', 's mjerama' i 's dodatnim mjerama'. Projekcije se nadovezuju na podatke povijesnog niza u pogledu 
načina proračuna i načina prikaza te se prikazuju za pojedine sektore i ukupno.  
 

U poglavlju 6. „Procjena ranjivosti, utjecaj i prilagodba klimatskim promjenama“ je temeljem podloga 
Državnog hidrometeorološkog zavoda dat pregled najtoplijih dekada, toplih i hladnih ekstrema, opažene 
klimatske promjene u Hrvatskoj te scenariji klimatskih promjena za područje Hrvatske. Poseban osvrt je dat 
na utjecaj klimatskih promjena na biljke i zaštitu šuma od požara te na vinovu lozu. 

U poglavlju 7. „Financijska sredstva i prijenos tehnologija“ dat je pregled provedenih projekata u Hrvatskoj. 
 
U poglavlju 8. „Istraživanje, sustavno motrenje i praćenje“ dat je pregled do sada provedenih aktivnosti u 
ovom području. 
 
U poglavlju 9. „Odgoj, obrazovanje i rad s javnošću“ dan je prikaz stanja o dostupnosti podataka o promjeni 
klime javnosti te u sustavu odgoja i obrazovanja s ciljem podizanja javne svijesti o promjeni klime i njezinim 
posljedicama, poticanja sudjelovanja javnosti na iznalaženju prikladnih metoda u rješavanju pitanja vezano 
za promjenu klime, kao i jačanja nacionalnih institucija i osposobljavanju stručnjaka na tom području. 
 

Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis: 

Internetsko savjetovanje, Fokus-grupe 

Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati: 

Nacrt Izvješća odnosi se na tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te 
na pravne osobe koje imaju javne ovlasti. 



 

 

Rok: 

Rok za zaprimanje odgovora je do 12. prosinca 2013. godine. 

Kontakti: 

Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem Obrasca e-poštom ili redovnom 
poštom na: 

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb 

 Vlatka Palčić, e-pošta: vlatka.palcic@mzoip.hr   

Za dodatne upite i pojašnjenja možete se obratiti i na telefon: 01/ 3717-129 

Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga predstave te 
daju informaciju koga predstavljaju. Ukoliko želite da Vaši podaci ostanu povjerljivi, molimo Vas da to 
posebno naglasite. 

 

http://www.mzoip.hr/doc/Propisi/Obrazac_sudjelovanja_26_11_2013.doc

