
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU 

OKOLIŠA 

 
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 16. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ 
br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), objavljuje početak 

 
 

J A V N O G    U V I D A 
u nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena 
i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 

2019.-2022. 
 

 
I.  Javni uvid u nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 

klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-
goranskoj županiji za razdoblje 2019.-2022. (dalje u tekstu: nacrt 
Programa) započet će 29. srpnja 2019. i trajat će do 27. kolovoza 2019. 
Sastavni dio Programa je i izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, 
ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim 
promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.-2017. 
 

II.  Nacrt Programa će za vrijeme trajanja javnog uvida biti dostupan javnosti i 
zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Primorsko-goranske 
županije, na poveznici: 
https://www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscu. 

 
III.  Javni uvid u nacrt Programa može se izvršiti i u Primorsko-goranskoj 

županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Riva 10, Rijeka, I. kat, soba 127, radnim danom od 8.30 do 11.00 
te od 12.00 do 14.00. 

 
IV.  Za vrijeme trajanja javnog uvida mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti 

mogu se: 
- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Primorsko-goranska županija, 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Slogin kula 2, Rijeka, s naznakom Javni uvid u Program zaštite zraka, 
ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe 
klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 
2019.-2022., ili na e-mail adresu: ena.srdocgrozdanic@pgz.hr, 
zaključno s danom završetka javnog uvida; 

- upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u Upravnom odjelu za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka, I. kat, 

https://www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscu
mailto:ena.srdocgrozdanic@pgz.hr


 

soba 127, gdje će biti izložen tiskani nacrt Programa, zaključno s 
danom završetka javnog uvida. 

 
 Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz 
ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. 
 Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko 
napisani neće se uzeti u razmatranje. 
  

V.  Po završetku javnog uvida, svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe će 
biti razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje 
uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. 
Izvješće će biti objavljeno do 11. rujna 2019. na internetskoj stranici 
Primorsko-goranske županije, na poveznici 
www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscu. 
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno 
objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju/upisivanju prijedloga, 
mišljenja i primjedbi. 
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