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Karlovac, 21. studenog 2016. godine 
 
  

Temeljem članaka  165. i 271. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15),članka 16. 
Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11, 47/14) i članka 14. Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) 
Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, upućuje 
 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU  
 

 
u Nacrt prijedloga  Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe 
klimatskim promjenama Grada Karlovca za razdoblje od 2016. do 2020. godine (dalje u tekstu: Program 
zaštite zraka). 

Program zaštite zraka donosi se temeljem  Zakona o zaštiti okoliša ( „Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 
78/15 ), Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11 i 47/14 ) te Plana zaštite zraka, ozonskog 
sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine 
(„Narodne novine“ br. 139/13). 

Nositelj izrade Programa zaštite zraka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Grada Karlovca, 47 000 Karlovac, Ulica I. Banjavčića 9. 

Javni uvid u Nacrt prijedloga  Programa zaštite zraka provest će se u periodu od 21. studenog 2016. 
godine do 21. prosinca 2016. godine, svakim radnim danom od 10,00 sati do 15,00 sati, u Gradu 
Karlovcu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica I. Banjavčića 9, III. 
kat. 

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, 
primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka predati u pisanom obliku, upisati u 
knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida ili putem objavljenog obrasca na službenoj 
internetskoj stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr). 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku „Primjedbe naNacrt 
prijedloga Programa zaštite zraka“), na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, 
gradnju i zaštitu okoliša, Ulica I. Banjavčića 9, 47 000 Karlovac, a moraju prispjeti na navedenu adresu 
najkasnije do 21. prosinca 2016. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.  
Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s 
adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju izrade Programa, u protivnom se neće 
uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu. 

Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Programa 
zaštite zraka te će se isto objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Karlovca 
(www.karlovac.hr). 

http://www.karlovac.hr/
http://www.karlovac.hr/


Sukladno članku 12. st. 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11, 47/14), Prijedlog 
Programa zaštite zraka uz Izvješće o javnom uvidu, dostavit će se na donošenje Gradskom vijeću 
Grada Karlovca. 

Ova Obavijest objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr) i 
Oglasnoj ploči Grada Karlovca. 

                                                              
                                                                                             
                                                                                            Pročelnica Upravnog odjela za 
                                                                                prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
 
                                                                                     Martina Furdek – Hajdin, dipl.ing.arh. 
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