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OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 
Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje provodi savjetovanje 
 

 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Svrha dokumenta Strategija prikazuje projekcije promjene klime za Hrvatsku do 
kraja 2070. godine koje govore o porastu temperature što će 
uzrokovati promjenu u čitavom nizu klimatoloških parametara. 
Strategija određuje ciljeve i prioritetne mjere prilagodbe 
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Prilagodba 
klimatskim promjenama uključuje procjenu utjecaja klimatskih 
promjena i poduzimanje mjera s ciljem smanjivanja ranjivosti 
prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih 
promjena, odnosno jačanje otpornosti i sposobnosti oporavka od 
tih utjecaja. U konačnici, uzimajući u obzir i moguće pozitivne 
učinke klimatskih promjena, provedbom Strategije prilagodbe 
ranjivi sustavi trebali bi biti jači odnosno otporniji, nego što su 
danas, a štete od elementarnih nepogoda bi trebale biti manje. 
Mjere prilagodbe bi trebale  doprinijeti ostvarenju dugoročnog 
održivog razvoja Republike Hrvatske. 
 

Datum dokumenta 25. svibnja 2019. 
 

Verzija dokumenta Prva 
 

Vrsta dokumenta Strategija 
 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Nacrt prijedloga Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 
Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu 
 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih 
propisa i akata objavljenog na 
internetskim stranicama Vlade 
 

 
/ 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
 

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

Široka javnost bila je uključena u svrhu izrade podloga i prijedloga 
ove Strategije: 
- održana je dvodnevna radionica u svrhu prenošenja iskustava 
stručnjaka minimalno tri države članice EU koje su već izradile 
svoje strategije prilagodbe klimatskim promjenama o procesu 
njihove izrade i provedbe. (8. i 9. rujna 2016. godine) 
- održajna je  radionica sa svrhom osposobljavanja stručnjaka za 
modeliranje klimatskih scenarija, procjenjivanje utjecaja 
klimatskih promjena temeljem rezultata dobivenih modeliranjem 
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i procjenjivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama - u 
razdoblju od 19. listopada 2016 do 22. veljače 2017. godine) 
- održano je deset sektorskih radionica (turizam, poljoprivreda, 
šumarstvo, ribarstvo, energetika, prirodni ekosustavi i 
bioraznolikost, hidrologija i upravljanje morskim resursima, 
zdravlje/zdravstvo, upravljanje rizicima) – (u razdoblju od 19. 
listopada 2016 do 22. veljače 2017. godine) 
- održano je sedam radionica za službenike na nacionalnoj i 
lokalnoj razini te za zainteresiranu javnost o utjecaju klimatskih 
promjena i o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama 
(Gospić, Osijek, Rijeka, Zadar, Varaždin, Dubrovnik, Zagreb) – (u 
razdoblju od 12. listopada 2016 do 6. travnja 2017. godine) 
- organizirane su dvije konferencije radi predstavljanja pristupa 
izrade i rezultata – (uvodna konferencija 15. lipnja 2019. godine - 
završna konferencija 7. studenog 2019. godine) 
- održana je javna rasprava Zelene knjige za prikupljanje mišljenja 
i to kroz dva zajednička sastanka i savjetovanje s predstavnicima 
ranjivih sektora iz uključenih ministarstava i ostalih uključenih 
institucija. – od 3. srpnja do 17. srpnja 2017. godine 
- održana je tematska sjednica Povjerenstva za međusektorsku 
koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu 
klimatskim promjenama – 29. svibnja 2019. godine 
- Javna rasprava SPUO i Strategije - od 25. travnja do 25. svibnja 
2019. godine 

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? 
 

Nacrt je objavljen na internetskom portalu e-savjetovanja: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6053  
30 dana  
 
Nacrt je objavljen na stranici Ministarstva: 
https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/spuo-4015/postupci-
strateske-procjene-nadlezno-tijelo-je-ministarstvo-zastite-
okolisa-i-energetike-4037/4037  
>60 dana 
 
25. travnja – 4. srpnja 2019. 
 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 
 

Udruga Biom 
Državni hidrometeorološki zavod 
WWF Adria 
Hrvatska permakultura 
Udruga Zelena Istra 
GIU "CROATIASTOČAR" 
ZELENA AKCIJA 
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 
Tomislav Pavošević 
 
Osim putem portala e-savjetovanja na dokument su dostavljene 
primjedbe i od ostalih predstavnika javnosti: 
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6053
https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/spuo-4015/postupci-strateske-procjene-nadlezno-tijelo-je-ministarstvo-zastite-okolisa-i-energetike-4037/4037
https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/spuo-4015/postupci-strateske-procjene-nadlezno-tijelo-je-ministarstvo-zastite-okolisa-i-energetike-4037/4037
https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/spuo-4015/postupci-strateske-procjene-nadlezno-tijelo-je-ministarstvo-zastite-okolisa-i-energetike-4037/4037
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HRVATSKE VODE 
HRVATSKE ŠUME 
ZAJEDNICA ŽUPANIJA 
HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 
UDRUŽENJE CROATIASTOČAR 
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su 
prihvaćene
  
 
Primjedbe koje nisu 
prihvaćene i obrazloženje 
razloga za neprihvaćanje 
 

Na portal e-savjetovanja zaprimljeno je 60 primjedbi: 
16 primjedbi je odbijeno,  
27 primjedbi je prihvaćeno,  
4 primjedbe su djelomično prihvaćene i  
13 primjedbi je primljeno na znanje. 
 
Izvan portala e-savjetovanja zaprimljeno je 20 primjedbi: 
16  primjedbi je prihvaćeno, 
1 primjedba je djelomično prihvaćena i 
3 primjedbe su primljena na znanje. 
 
Detaljno obrazloženje za svaku primjedbu nalazi se u priloženoj 
Analizi dostavljenih primjedbi. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Za provedeno savjetovanje nisu bila potrebna financijska 
sredstva. 

 


