
Detaljne primjedbe udruga članica mreže Zeleni forum na Nacrt III. Izvješća o 
provedbi Konvencije o pravu na pristup informacijama, sudelovanju javnosti u 
odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 
 
 
 

Primjedbe članak 3. 
 

 
(b) u pogledu stavka 3, mjere poduzete u cilju promicanja obrazovanja i svijesti o 
okolišu; 
Na nacionalnoj razini i dalje je prisutna nedovoljna i nekontinuirana financijska podrška 
udrugama koje se bave odgojem i obrazovanjem za okoliš. Tako u 2012. i 2013. godini 
nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije raspisalo natječaj za udruge. Iz 
navedenog je vidljivo kako udruge za zaštitu okoliša, imaju dvogodišnji prekid u 
financiranju od strane resornog Ministarstva što se svakako negativno odražava na 
njihov rad i djelovanje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta također raspisuje 
natječaj u okviru kojeg je moguće prijaviti projekt izvaninstitucionalnoga odgoja i 
obrazovanja djece i mladih  u potpodručju  P3d. Zaštita i promicanje odgoja i 
obrazovanja za očuvanje prirode i održivi razvoj. Međutim sredstva dodijeljena projektima 
udruga u ovom području su iznimno niska, tako je, primjerice, za školsku godinu 
2012./2013. od ukupno odobrenih 5.145.000 kn za 87 udruga iz različitih sektora, 
dodijeljeno 40.000,00 kn za jedan edukacijski projekt tematike zaštite okoliša, što iznosi 
0,7% od ukupno dodijeljenih sredstava pri ovom Ministarstvu. Istovremeno je isto 
Ministarstvo u suradnji s tadašnjim Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva u 2011. godini izradilo i usvojilo Akcijski plan za obrazovanje za održivi 
razvitak, a jedno od ključnih područja koje su u ovom Planu spominje je Zaštita okoliša i 
prirodnih dobara. 
 
U formalnom sustavu obrazovanja od osnovne škole do fakulteta i dalje izostaje ozbiljnije 
promicanje odgoja i obrazovanja o okolišu te osobito promicanje praktične primjene 
stečenog znanja te poticanje učenika na aktivno građanstvo.  
Na lokalnim razinama, i dalje u cijelom nizu županija i gradova u Hrvatskoj još uvijek ne 
postoje natječaji za udruge za zaštitu okoliša i prirode. Tako primjerice, u Brodsko-
posavskoj županiji i na lokalnoj i na županijskoj razini ne postoje nikakva sredstva za bilo 
što povezano sa zaštitom okoliša/prirode ili održivim razvojem za razliku od ljudskih 
prava, zdravstva, socijale, udruga iz domovinskog rata, kulture, mladih pa čak od prošle 
godine i demokratizacije i razvoja civilnog društva. 
U gradovi gdje natječaji postoje često se ne provode dovoljno kvalitetno i transparentno 
te sredstva koja se dodjeljuju nisu značajna.  
 
Udruge iz Zelenog foruma su u studenom 2013. svim nadležnim tijelima uputile dopis 
kojim upozoravaju da su u posljednjih nekoliko godina udruge iz sektora zaštite 
okoliša i prirode suočene s iznimno lošim sustavom potpore od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, a u 2012. godini  čak je izostala je bila kakva podrška radu ovih udruga. 
Natječaj Fonda radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva u području 
zaštite okoliša i prirode proveden u 2013. godini ponovno se provodio sukladno 
Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje 
sredstava Fonda koji se primjenjuje na jedinice regionalne samouprave i jedinice lokalne 
samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe (kućanstva) 
(članak 2.). Pravilnik na loš i neadekvatan način propisuje načine sufinanciranja 
projekata organizacija civilnoga društva, ne uzimajući u obzir način njihova funkcioniranja 
i financiranja. Tako je temeljem Pravilnika za udruge koje ne djeluju na području od 



posebne državne skrbi moguće ostvariti samo do 40% (članak 23.) iznosa troškova 
projekta, te udruge koje nisu osigurale sredstva za sufinanciranje projekta ne mogu 
projekt prijaviti na natječaj Fonda. Putem natječaja nije moguće financirati indirektne 
troškove rada udruga. Niti jedno ministarstvo drugih sektora nema ograničenje za iznos 
financiranja udruga, jedino u okviru natječaja prednost imaju projekti koji su sufinancirani 
iz drugih izvora. Također sva resorna ministarstva predviđaju određen udio u troškovima 
za indirektne troškove rada udruge, a čije je pokrivanje nužno za uspješnu provedbu 
projekta. Dodatno, na posljednjem natječaju raspisanom u svibnju 2013. godine ponovno 
su prednost imale udruge hrvatskih branitelja (uz napomenu da zaštita okoliša i prirode 
mora biti utvrđena Statutom), a ne udruge kojima je zaštita okoliša i prirode osnovna 
djelatnost. S druge strane, istovremeno s natječajem za udruge raspisan je natječaj 
isključivo namijenjen sufinanciranju projekata hrvatskih braniteljskih zadruga za koji je 
predviđen iznos od 2.300,000,00 kn.  
Također, predmetni natječaj Fonda iz 2013. godine sadržavao je  neadekvatne obrasce i 
nejasne Upute za prijavitelje koje nisu bile usklađene s gore spomenutim Pravilnikom 
Fonda što je dovelo  do nepravednog odbacivanja cijelog niza projektnih prijedloga. 
Naime prilikom pregleda prijava u odnosu na propisane uvjete natječaja odbačena je 41 
ponuda od 63 zaprimljene i to zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta natječaja.  
Među odbačenim projektima nalaze se i projekti koji su uspjeli osigurati financijska 
sredstva na zahtjevnim EU natječajima ili od inozemnih zaklada, a da pritom nisu uspjeli 
osigurati sredstva za sufinanciranje Fonda radi ne zadovoljavanja formalnih uvjeta 
natječaja, što smatramo apsurdom.  
Do 2009. godine te u 2011. godini, natječaj za Udruge raspisivalo je tadašnje 
Ministarstvo zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja, međutim u ovim 
natječajima nisu postojale gore spomenute odredbe o visini sufinanciranja te 
neprihvatljivim troškovima osnovne djelatnosti.  
Arhuška konvencija u članku 3. Opće odredbe u stavku 4. ističe kako je svaka stranka 
dužna osigurati odgovarajuće priznanje i podršku skupinama, udrugama ili 
organizacijama koje rade u promicanju ciljeva zaštite okoliša te osigurati usklađenost 
svoga domaćeg pravnog sustava sa ovom obvezom. U Hrvatskoj to u posljednjih 
nekoliko godina nije slučaj.  
 
 
(d) u pogledu stavka 7, mjere poduzete u cilju promicanja načela Konvencije 
u međunarodnim procesima uključujući: 
(iii) mjere poduzete na nacionalnoj razini kako bi se promoviralo i omogućilo 
sudjelovanje javnosti u međunarodnim forumima (npr. poziv članovima 
organizacija civilnog društva/udruga da budu dio delegacije Stranke u 
međunarodnim pregovorima iz područja okoliša ili uključivanje organizacija 
civilnog društva/udruga u izradi službenog stava Stranke u takvim pregovorima), 
kao i na kojoj je razini pristup informacijama osiguran 

 
Udruge smatraju da u načelu takva praksa ne postoji, osim eventualno na inzistiranje 
organizatora skupa. 
 
 

Primjedbe na članak 4. 
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 4. 
 
Loša praksa odnosi se na ne pružanje zatraženih informacija ili na pružanje djelomične 
informacije ili informacije koja se nije tražila te se stječe dojam da se podnesci ne čitaju 
dovoljno pozorno ili da se namjerno ne žele dati zatražene informacije. 



Na lokalnoj razini postoje poteškoće pojedinih tijela javne vlasti oko pružanja informacija 
zbog nepoznavanja odredaba Upravnog postupka. Naime, traženjem informacije od tijela 
javne vlasti započinje se upravni postupak. Ukoliko zatražena informacija nije dobivena u 
zakonskom roku, tražitelj informacije ima pravo uložili žalbu drugostupanjskom tijelu, a to 
je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Žalba se drugostupanjskom tijelu podnosi 
putem prvostupanjskog tijela (dakle istog onog koji nije pružio zatraženu informaciju) koji 
je tako zaprimljenu žalbu dužan po službenoj dužnosti u skladu s odredbama Zakona o 
općem upravnom postupku proslijediti drugostupanjskom tijelu na rješavanje. Međutim, 
događa se da prvostupanjsko tijelo koje je zaprimilo žalbu istu ne prosljeđuje 
drugostupanjskom tijelu na rješavanje te tako tražitelj informacije ostaje zakinut za 
zatraženo. Ne možemo znati radi li se ovdje o elementarnom nepoznavanju odredbi 
Zakona o općem upravnom postupku ili namjernom kršenju odredaba s ciljem ne 
pružanja informacija. 
 
Zatražena informacija najčešće se dostavlja u zatraženom obliku, no ponekad postoje 
poteškoće za dostavljanje informacija na CD-u. problemi su načešći kod zahtjeva za 
dostavljanjem cjelovitih studija utjecaja na okoliš s obrazloženjem da je za javnost 
sasvim dostatan objavljeni sažetak te da se ne vidi razloga zašto bi nam se dostavljala 
cjelovita studija.  
U primjeru traženja cjelokupne studije utjecaja događa se da se iste ne dostavljaju na 
vrijeme. Tako je Udruga Sunce podneskom od 19. studenog 2012.g. istaknula svoju 
aktivnu legitimaciju za sudjelovanjem u postupku izdavanja rješenja za zahvat Zahvat – 
prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada RDF/SRF-a u 
tvornicama cementa Sveti Juraj i Sveti Kajo, te od tijela nadležnog za vođenje upravnog 
postupka zatražila da je se pravovremeno upozna s dinamikom rada i rasporedom 
održavanja sjednica Povjerenstva. Međutim nikada na podnesak nisu dobili odgovor niti 
rješenje. 8. ožujka 2013. zahtijevali su cjelovite studije utjecaja na okoliš i dobili ih tek 
22.03.2013., odnosno 13 dana prije isteka javne rasprave koja je trajala do 03.04.2013. 
Dostavljena im je nepotpuna dokumentacija, a zatraženi izostavljeni dijelovi studija 
dostavljeni su im nakon isteka predviđenog roka za javnu raspravu, odnosno 04.04.2013. 

 
Puno je slučajeva kada se rok za dostavljanje informacijne poštuje, a vrlo su rijetki oni u 
kojima tijela javne vlasti obavještavaju o produljenju roka kao i o razlozima. U mnogim 
slučajevima djelatnici zaposleni u tijelima vlasti nisu uopće upoznati s prethodno 
navedenim zakonskim obavezama. 
Postoje slučajevi iz prakse udruga kada je zahtjev odbijen iz razloga što navedeno tijelo 
javne vlasti ne posjeduje traženu informaciju niti ima ikakva sazanja gdje bi se navedena 
informacije mogla dobiti. 
 
Praksa udruga govori o tome da u većini slučajeva tijela vlasti ne obavještavaju tražitelje 
informacija o tijelu kojemu se mogu obratiti sa zahtjevom za željenom informacijom ili 
tom tijelu vlasti proslijeđuju zahtjev niti o tome obaviještavaju tražitelja. 
 
Premda popis uvjeta plaćanja pristojbi za pružanje informacija postoji, on nije 
poznat javnosti niti lako dostupan. Stoga neka tijela vlasti naplaćuju previsoke 
troškove izrade preslika dokumenta koji ne odgovaraju propisanim tarifama, a vrlo 
često su i daleko viši od uobičajenih cijena na tržištu.  
 
 
Navedite zakonske, regulatorne i ostale mjere kojima se provode odredbe o 
pristupu informacijama o okolišu u članku 4. 
Navedite dodatne informacije o praktičnoj primjeni odredbi o pristupu 
informacijama, npr. postoje li statistike o broju zahtjeva, broju odbijenih zahtjeva i 
razloge za njih? 
 



Promjene Zakona iz 2010. godine postavile su drugostupanjsku nadležnost i uvele 
ograničeni test javnog interesa, međutim, pokazalo se da u praksi i dalje postoje 
nedoumice i pravna neusklađenost ovog Zakona s Ustavomi osobito sa Zakonom o 
tajnosti podataka. Istraživanjeje ponovo ukazalo na potrebu za uvođenjem nezavisne 
institucije (povjerenika) koja bi u razumnom vremenskom roku provodila test javnog 
interesa za sve vrste izuzetaka od prava na pristup informacijama – ocjenu svih 
argumenata te donošenje odluke nadjačavaju li argumenti protiv objave informacije 
argumente u korist njene objave. Naime, AZOP nije nadležan za provođenje testa javnog 
interesa u najvažnijim slučajevima – kada su podaci označeni određenim stupnjem 
tajnosti. To je promijenjeno izmjenama Zakona o pravuna pristup nformacijama odnosno 
uvođenjem institucije povjerenika.  
I tijekom 2012. godine izostala je sustavna i detaljna edukacija tijela javne vlasti, a 
posebice njihovih čelnika, u vezi njihovih obaveza u dostavljanju informacija građanima, 
kao i u vezi aktivne objave informacija.  
Cjelovito Izvješće s opsežnim statističkim podacima nalazi se ovdje: 
http://gong.hr//media/uploads/dokumenti/20120927ProvedbaZakonaopravunapristupinfor
macijama.pdf 
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka također sastavlja godišnja izvješća o provedbi 
Zakona o pravu na pristup informacijama. Izvješće za 2012. godinu nalazi se ovdje: 
http://www.azop.hr/news.aspx?newsID=234&pageID=153 
 
 
 
 

Primjedbe na članak 5. 
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 5. 
 
Prema iskustvu udruga, čak niti registrirane okolišne udruge nemaju dovoljno znanja o 
tome kod kojeg tijela zatražiti pojedinu informaciju o okolišu, šira javnost često ne zna ni 
za postojanje Zakona i pravu na pristup informacijama, a kamo li o tome kojem se tijelu 
mogu obratiti u pojedinom slučaju.  
 
Prema istraživanju Udruge Sunce, samo Primorsko-goranska i Sisačko-moslovačka 
županija imaju na svojim stranicama podatke o ekološkoj mreži te objavljen popis 
pokrenutih zahtjeva za procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu koji se vode pred 
županijskim upravnim tijelima za zaštitu okoliša, a ovi podaci trebali bi biti javno dostupni.   
 
Nacionalni sustav katastra onečišćenja je pokrenut, no nije kompletiran, svi podaci nisu 
dostupni javnosti te dio podataka nije relevantan. Potrebno je sustavno raditi na 
verifikaciji unesenih podataka te unaprjeđenju ove baze.  Trenutno se još uvijek za ovaj 
sustav ne može tvrditi kako je u potpunosti relevantan te da javnosti daje ispravnu sliku 
vezanu uz onečišćenja.  
 
 

Primjedbe na Članak 6. 
 
 
Navedite zakonske, regulatorne i ostale mjere kojima se provode odredbe o 
sudjelovanju javnosti u odlučivanju u određenim djelatnostima iz članka 6. 
Objasnite kako je proveden svaki stavak članka 6. Opišite prenošenje važnih 
definicija iz članka 2 i uvjeta nediskriminacije iz članka 3, stavka 9. 
 



(b) Mjere poduzete kako bi se osiguralo da zainteresirana javnost bude 
obaviještena rano tijekom postupka odlučivanja o okolišu na odgovarajući, 
pravodoban i djelotvoran način o pitanjima navedenim u stavku 2; 
Praksa Ministarstva zaštite okoliša i prirode ne obuhvaća pisane odgovore javnosti koja 
je pokazala interes za uključivanje u postupke procjene utjecaj na okoliš u svojstvu 
zainteresirane javnosti, kao ni obavještavanje o tijeku postupka, premda postoji 
zakonska obaveza dostavljanja informacije o svim fazama postupka. 
Dopis Zelene Istre za MZOiP ur.broj UZI-331/2-1/2013 ilustrira tu tvrdnju:  premda se 
Zelena Istra uključila u postupak procjene utjecaja na okoliš u svojstvu zainteresirane 
javnosti u siječnju 2013., MZOIP Zelenu Istru nije obavijestio o Informaciji o zahtjevu za 
procjenu utjecaja na okoliš igrališta za golf «Plava i Zelena laguna», koje je na 
internetskim stranicama objavljena 26. kolovoza 2013..  
 
(c) Mjere poduzete kako bi se osiguralo da se vremenski rokovi za postupak 
sudjelovanja javnosti drže uvjeta iz stavka 3; 
Rok za javni uvid u trajanju od 30 dana u slučajevima opsežnih studija utjecaja na okoliš 
prekratak. To je potvrdio i zaključak Odbora za praćenje provedbe Aarhuške konvencije  
ACCC/C/16  u slučaju procjene utjecaja na okoliš za rafineriju nafte u Španjolskoj, koji je 
vrlo sličan hrvatskoj praksi. Mišljenje Odbora za usklađenost i praćenje provedbe 
Aarhuške konvencije je da su španjolske vlasti prekršile članak 6.(6) Aarhuške 
konvencije zbog izbora samo jednoga grada u regiji u kojem su se mogli pregledati 
dokumenti, te da je rok od jednoga mjeseca prekratak. To je uobičajena praksa i u 
Hrvatskoj. U Austriji se daje rok od šest do dvanaest tjedana, uz dodatna dva tjedna u 
razdobljima praznika. Europska komisija obično daje rok od osam tjedana, a Ujedinjeno 
kraljevstvo od dvanaest tjedana. U odnosu na to, rok od jednoga mjeseca koji se u svim 
slučajevim primjenjuje u Hrvatskoj je prekratak.  
Država mora poduzeti potrebne zakonodavne mjere da osigura dosljednu primjenu 
odredbi Aarhuške konvencije, a sudovi ne mogu zamijeniti zakonodavca. Stoga je za 
složene zahvate i opsežne studije utjecaja na okoliš potrebno osigurati primjeren rok za 
javni uvid i raspravu. 
 
 
 
(d) u pogledu stavka 4, mjere poduzete kako bi se osiguralo da postoji rano 
sudjelovanje javnosti; 
 
"Rano i učinkovito" sudjelovanje javnosti ne može se osigurati ukoliko se ne uvede 
obaveza utvrđivanja sadržaja studije. Ukoliko se dopusti fakultativno utvrđivanje sadržaja 
studije utjecaja na okoliš (uputa o sadržaju nije čak ni upravni akt), javnost mogućnost za 
sudjelovanje dobiva tek u kasnoj fazi tj. tijekom javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš, 
što nije u duhu Direktive o PUO. Tijekom javne rasprave o zahvatu, praksa je pokazala, 
nema nikad rasprave o mogućim alternativnim lokacijama zahvata.  
Druga mogućnost za ispunjavanje obaveza "ranog i učinkovitog sudjelovanja javnosti" je 
da se uvede obaveza identificiranja zainteresirane ili pogođene javnosti prilikom izrade 
studija utjecaja na okoliš te propišu investitoru obavezne konzultacije s pogođenom 
javnošću. Taj se dio može regulirati Uredbom o PUO stavljajući odredbu o obaveznom 
navođenju ishoda konzultiranja javnosti u obavezni sadržaj studije utjecaja na okoliš. 
 
Tijela vlasti često koriste ispriku da je hrvatskim zakonodavstvom određena obaveza da 
projekt za koji se provodi procjena utjecaja na okoliš mora biti planiran važećim 
dokumentima prostornog uređenja.Temeljem propisa kojima se regulira prostorno 
uređenje i gradnja za prostorne planove svih razina obvezno je provođenje javnog uvida i 
javne rasprave te je omogućeno sudjelovanje javnosti u svim fazama. Taj se argument 
vrlo lako može pobiti na jednom od tisuća primjera iz prakse: u slučaju izgradnje tvornice 
kamene vune Rockwool za koju je postupak procjene utjecaja na okoliš pokrenut 2005. 



godine, u Prostornom planu Istarske županije na snazi od 2002. godine ta se specifična 
tvornica nije spominjala kao ni u Prostornom planu Općine. Ili, na primjer, u kojem su 
prostornom planu građani mogli saznati za izgradnju plinskih platformi na sjevernom 
Jadranu u blizini Pule? 
 
 
(e) u pogledu stavka 5, mjere poduzete u cilju poticanja mogućih podnositelja 
zahtjeva na određivanje zainteresirane javnosti, na otpočinjanje razgovora i na 
pružanje informacija koje se odnose na ciljeve njihovog zahtjeva prije nego zatraže 
dopuštenje; 
 
Udrugama nije poznat niti jedan slučaj u kojem je mogući podnositelj zahtjeva utvrdio 
zainteresiranu javnost i otpočeo razgovor ili pružio informaciju koja se odnosi na ciljeve 
njihovog zahtjeva prije nego li je zatražio dopuštenje, kao što nisu poduzete nikakve 
mjere da bi se takva praksa među podnositeljima zahtjeva potaknula.  
Nadležno Ministarstvo smatra podnošenje zahtjeva za izdavanje uputa o sadržaju studije 
utjecaj na okoliš određivanjem zainteresirane javnosti i otpočinjanjem razgovora prije 
podnošenja zahteva za provedbom postupka procjene utjecaj na okoliš, s čim se ne 
slažemo.  Izdavanje uputa o sadržaju dio je procedure PUO dok se ovo pitanje odnosi na 
identificiranje i direktan kontakt sa zainteresiranom javnošću prijeotpčiunjanja službenog 
postupka.  
 
(h) u pogledu stavka 8, mjere poduzete kako bi se osiguralo da odluka uzima u 
obzir ishod sudjelovanja javnosti; 
 
Mjere koje poduzima Vada kako bi se u praksi provodile odredbe i načela Arhuške 
konvencije koje se odnose na sudjelovanje javnosti nisu dovoljne za postizanje 
zadovoljavajućih rezultata i moraju se poboljšati. Sudjelovanje javnosti u postupcima 
procjene utjecaja na okoliš svodi se na obavezu nadležnog tijela da provede zakonom 
utvrđenu proceduru. Slučajevi u kojima nadležna tijela provedu više od zakonom 
propisanih mjera (poupt izrade popisa zainteresiane javnosti i njihovo direktno pozivanje, 
održavanje više od jedne javne prezentacije nekog projekta u slučaju velike 
zainteresiranosti javnosti, preispitivanje odluke koja izazove veliko negodovanje javnosti 
poput masovnih prosvjeda i slično). Stoga je  jedna od osnovnih mjera koje je potrebno 
poticati ulaganje u izobrazbu predstavnika javne uprave kao najboljem načinu širenja 
iskustva i najbolje prakse te poticanje kulture dijaloga u procesima odlučivanja.  
 
Iznimno je važno definirati način sankcioniranja za nepoštivanje pravila o uključivanju 
javnosti u procese odlučivanja u pitanjima okoliša. Naime, dosadašnja iskustva govore 
kako je izbjegavanje sudjelovanja javnosti, iako vidljivo, redovito ostajalo bez sankcija.  
 
(i) u pogledu stavka 9, mjere poduzete kako bi se osiguralo neposredno 
obavješćivanje javnosti o odluci u skladu s odgovarajućim postupcima; 
 
Udruge smatraju da se ne poduzimaju nikakve mjere kako ni se osiguralo neposredno 
obavješćivanje javnosti o odluci. Zakon o zaštiti okoliša člankom propisuje kako se 
rješenje o prihvatljivosti zahvata z okoliš objavljuje na internetskim stranicama nadležnog 
tijela, što se ne može smatrati neposrednim obavješćivanjem. Rješenja obično sadrže 
vrlo šturu informaciju o razlozima odbijanja podnesenih primjedbi. Predstavnici javnosti 
koji su sudjelovali u javnim raspravama ne primaju pojedinačne odgovore na upućene 
komentare i primjedbe.  
Kako bi osporili takav način ispostavljanja rješenja / odluke, Zelena Istra je 2009. godine 
pokrenula upravni spor protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o 
prihvatljivosti zahvata za okolis golf kompleksa Brkac. Upravni sud sud je u listopadu 
2011. presudio u korist Zelene Istre zaključivši : "Stoga će u postupku povodom 



ove  presude tuženo tijelo (MZOPUG) ponovo razmotriti sve odlučne činjenice i 
pridržavajući se pravnog stava izrazenog u ovoj presudi...  donijeti novu  cjelovito 
obrazloženu odluku." Pravni stav obrazložen je na sljedeći način: "Primjedbe Državnog 
zavoda za zaštitu prirode tuženo tijelo je otklonilo isključivo pozivom na dopis nadležnog 
Ministarstva, ne ulazeći u sadrzaj tih primjedbi, dakle, bez razumljivog obrazloženja 
razloga za ne prihvacćnje primjedbi, niti je u osporenom rješenju navelo te razloge. Ni 
ostale primjedbe na Studiju nisu argumentirano otklonjene, već se tuženo tijelo u 
obrazloženju osporenog rješenja tek poziva na odgovore izrađivača Studije na iznesene 
primjedbe, koji odgovori u osporenom rješenju nisu niti prezentirani, a kamoli 
obrazloženi... Naime, područje zaštite okoliša kao općeg dobra zahtijeva osobitu 
transparentnost svih postupaka koji mogu rezultirati odobravanjem zahvata koji utječe na 
okoliš pa je odluke koje se u takvim postupcima donose potrebno podrobno 
obrazlagati....” 
 
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 6. 
 
Smatramo da svaki zahvat nema jednaki utjecaj na okoliš npr: izgradnja postrojenja za 
obradu i preradu kože i krzna nema jednak utjecaj kao građevine namijenjene 
skladištenju nafte i njenih tekućih derivata kapaciteta 50.000 t i više. Stoga niti rokovi ne 
bi trebali biti isti. U slučajevima obimnijih studija utjecaja na okoliš odnosno složenijih i po 
okoliš potencijalno štetnijih zahvata, rokovi trebaju biti duži kako bi se dalo vremena 
detaljno proučiti studije te provesti kvalitetnu javnu raspravu.  

 
Osobama koje žive odnosno rade u području negativnih utjecaja na okoliš ili u području 
koje će vjerojatno biti pod negativnim utjecajem, a čiji interesi na očuvanje kakvoće 
okoliša mogu biti pogođeni namjeravanim zahvatom, moralo bi se priznati, sukladno 
odredbi čl. 4. ZUP-a, položaj stranke u upravnom postupku u kojem bi ona kao umješač 
sudjelovala radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa. Zainteresirana javnost štiti opće 
interese, tj. pravo na zdrav okoliš. Ovo pravo, iako nije implicite navedeno u Ustavu 
Republike Hrvatske, jest i Ustavom zajamčeno pravo. Stoga bi tijelo koje vodi upravni 
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliša samo, po službenoj dužnosti vodeći 
računa o javnom interesu trebalo pozvati zainteresiranu javnost, da se kao umješač, 
uključi u postupak, a ne kako je to kod nas praksa, isključivati to pravo. U Zakonu o 
zaštiti okoliša te temeljem njega donesenim podzakonskim propisima doduše, nigdje se 
ne spominje mogućnost da zainteresirana javnost sudjeluje kao intervenijent, ali isto tako 
takva mogućnost nije nigdje eksplicite niti zabranjena. Dapače, takvo što bi bilo 
protuzakonito jer se od odredbi Zakona o općem upravnom postupku može odstupiti 
samo zakonom, a ne i drugim pravnim propisima, kao što su npr. Uredba o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliš ili Uredba o sudjelovanju javnosti, zainteresirane javnosti u 
pitanjima okoliša i sl.  
Štoviše, ograničavanje položaja stranke protivno je Ustavu Republike Hrvatske te se 
uskraćivanjem svojstva nuzgredne stranke u postupku, zainteresirana javnost stavlja se 
u neravnopravan položaj budući njena procesna prava nisu poštivana te u suprotnosti 
odredbom čl. 26. Ustava RH po kojem su svi državljani Republike Hrvatske i stranci 
jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti. 
 
 
Udruge  smatraju da se općenito primjedbe javnosti olako shvaćaju te olako odbacuju te 
da se rješenja o prihvatljivosti zahvata izdaju bez njihovog ozbiljnijeg razmatranja 
odnosno uzimanja u obzir. 

 
Udrugama se često događa da rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uopće ne 
sadrže primjedbe iznesene tijekom javne rasprave pismeno ili usmeno) kao ni 



razloge zbog kojih primjedbe nisu prihvaćene. Događa se i da se primjedbe ne 
navode ni u izvještaju o provedenoj javnoj raspravi.  
 
 
 

Primjedbe  na članak 7. 
 
 
Navedite odgovarajuće praktične i/ili druge odredbe za sudjelovanje javnosti 
tijekom izrade planova i programa koji se odnose na okoliš. Opišite prenošenje 
važnih definicija iz članka 2 i uvjeta nediskriminacije iz članka 3, stavka 9. 
 
Sudjelovanje javnosti omogućeno je samo dva puta tijekom postupka: tijekom 
određivanja sadržaja strateške studije i to pisanim mišljenjima i prijedlozima za 
određivanje sadržaja strateške studije, te za vrijeme javne rasprave o strateškoj studiji i 
nacrtu prijedloga plana/programa. Javnost sudjeluje u javnoj raspravi sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Izuzetak su slučajevi strateške 
procjene utjecaja za prostorne planove u kojima javnost sudjeluje primjenom odredbi 
zakona kojim se uređuje prostorno uređenje. U postupku strateške procjene sudjeluju 
javnost i zainteresirana javnost i to davanjem pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi. 
Nadležna tijela obavezna su, u ranoj fazi postupanja kada su sve mogućnosti otvorene, 
putem javnih obavijesti, oglasa ili drugih odgovarajućih sredstava kao i elektroničkih 
medija obavijestiti javnost odnosno zainteresiranu javnost o nacrtima planova i programa 
za koje se provodi strateška procjena i o onima za koje se ne provodi strateška procjena. 
Minimalni rok koji se može odrediti za sudjelovanje javnosti je 30 dana. 
Postupak javnog uvida mora se osigurati u trajanju od najmanje 30 dana. Treba, 
međutim, uzeti u obzir da davanje mogućnosti za sudjelovanje javnosti nije isto što i 
poticanje javnosti na sudjelovanje. Da bi se osigurao utjecaj javnosti u postupku SPUO, 
tijela nadležna za provedbu moraju najprije shvatiti važnost i širu društvenu korist 
primjerenog uključivanja javnosti, što u Hrvatskoj još uvijek nije slučaj.  
 
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 7. 
 
Splitsko-dalmatinska županije je tijekom 2012. godine donosila izmjene i dopune 
prostornog plana. Zakonom nisu jasno definirani kriteriji na temelju kojeg se odlučuje o 
izradi strateških procjena utjecaja na okoliš prilikom donošenja izmjena i dopuna 
prostornih planova. Tako, iako su navedene izmjene po okoliš bile značajne, Županija je 
donijela odluku „kojom se utvrđuje da Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, a čija je izrada u tijeku, neće vjerojatno 
imati značajan utjecaj na okoliš“. Naime prilikom donošenja odluke Županija je 
konzultirala niz nadležnih institucija te iako je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj dopisom (KLASA: 351-03/12-04/48, UR.BROJ: 
517-06-2-1-2-12-5 od 11. rujna 2012.) iznijelo mišljenje da je potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš predmetnog Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog 
plana jer nije moguće isključiti vjerojatno značajni utjecaj na okoliš projekata koji se 
predviđaju Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije kao što su izgradnja 
građevina obnovljivih izvora energije…budući su ostale konzultirane institucije istaknule 
kako stratešku procjenu utjecaja na okoliš nije potrebno provoditi ista nije provedena. 
Također prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije 
stavljen je na javni uvid čije je trajanje određeno u vremenu od 15 dana, što je minimalni 
zakonski rok. Smatramo kako određivanje minimalnog zakonskog roka nije išlo u korist 
kvalitetnog sudjelovanja javnosti u donošenju ovako važnog dokumenta za građane 



Splitsko-dalmatinske županije. Osobito se značajnim pokazuje činjenica  da Zakon o 
zaštiti okoliša propisuje minimalno trajanje javnog uvida u trajanju od 30 dana. Prostorni 
planovi su kompleksni dokumenti za čije je proučavanje potrebno dulje vrijeme. 
Stavljanje ovakvih dokumenata na javnu raspravu u trajanju predviđenom minimalnim 
zakonskim rokom ukazuje kako su donosioci dokumenata proveli javnu raspravu pro 
forma, ne uviđajući istinske prednosti pravovremenog i kvalitetnog uključivanja javnosti 
za izradu plana.  Također u travnju je održana ponovna javna rasprava u trajanju od 
sedam dana (18.04.2013.-25.04.2013.) koja je lokalnoj udruzi promakla. Citat: Novi 
prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko 
– dalmatinske županije mogu se podnositi samo u vezi s izmjenama povodom 
prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. Budući da je lokalna udruga već 
na prvoj javnoj raspravi sudjelovala slanjem pismenih komentara, smatramo da ju je tijelo 
javne vlasti trebalo obavijestiti o ponovljenoj javnoj raspravi. Također tijekom cijelog 
procesa do danas navedena udruga nije zaprimili odgovore upućene komentare, 
obrazloženje na primjedbe i sl. 

 
Prilikom izrade Strategije razvoja turizma udruge su uputile Mnistarstvu turizma i 
Ministarstvu zaštite okoliša i priorde primjedbu da se navedena Strategija radi bez 
strateške procjene utjecaja na okoliš, koja je za takve dokumente obavezna. Udruge nisu 
nikada primile odgovor, a Strategija razvoja turizma usvojena je u travnju 2013. gfodine 
bez provedenog postupka procjene utjecaj na okoliš. 
 
 
 

Primjebe na članak 8. 
 
Opišite kakvi se napori ulažu u promicanje djelotvornog sudjelovanja javnosti dok 
tijela vlasti izrađuju provedbene propise i ostala općeprimjenjiva pravno 
obvezujuća pravila koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš. Do odgovarajuće 
razine opišite prenošenje važnih definicija iz članka 2 i uvjeta nediskriminacije iz 
članka 3, stavka 9. 
 
Odgovor: 
Dopunom Poslovnika Vlade RH (NN121/12) u članku 30. stavku 4. propisano je 
upućivanje prijedloga nacrta propisa u obvezni postupak savjetovanja (sukladno 
Kodeksu savjetovanja) te obveznu dostavu izvješća o provedenom savjetovanju uz 
prijedlog zakona i drugih propisa . 
 
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 8. 
 
Utjecaj prilikom izrade propisa kroz sudjelovanje tijekom javne rasprave slanjem 
pismenih komentara različit je ovisno o vrsti propisa. Međutim najveći dio primjedbi nije 
usvojen ili se često usvajaju manje primjedbe. Također pojedini zakoni su tijekom 2012. i 
2013. godine donošeni u procesu koji je trajao više od 8 mjeseci (Zakon o zaštiti prirode i 
Zakon o otpadu)  prilikom čega su usvojeni propisi značajno razlikovali od verzija koje su 
bile na javnoj raspravi te je konačnu verziju bilo gotovo nemoguće usporediti s onom koja 
je bila na javnoj raspravi, a s time i broj usvojenih primjedbi. Zbog navedenih razloga 
zatražili ponovljenu javnu raspravu za Zakon o zaštiti prirode no ona nije održana, dok je 
zakon o otpadu bio dva puta na javnoj raspravi, na drugoj javnoj raspravi pod novim 
imenom Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Na drugoj javnoj raspravi najveći broj 
naših komentara nije usvojen, tako da bi ishod našeg sudjelovanja u javnoj raspravi za 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom ocijenili negativnom ocjenom. Međutim, 
usvojeni Zakon sadrži odredbu po kojoj se nacrti planova gospodarenja otpadom općina i 



gradova objavljuju radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Uvrštavanje 
ovog stavka zahtijevali smo putem primjedbi upućenih na javnoj raspravi, a rezultat su i 
žalbe udruge Sunce Sekretarijatu Arhuške konvencije.  

 
 

 
Primjedbe na članak 9. 

 
 
Navedite zakonske, regulatorne i ostale mjere kojima se provode odredbe o 
pristupu pravosuđu iz članka 9. 
Objasnite kako je proveden svaki stavak članka 9. Opišite prenošenje važnih 
definicija iz članka 2 i uvjeta nediskriminacije iz članka 3, stavka 9. 
 
Prema člancima167., 168., 171. i 172. Zakona o zaštiti okoliša, pristup pravosuđu nije u 
skladu s Arhuškom konvencijom, te je još uvijek previše ograničen, ne samo za 
nevladine organizacije već i za građane. Problem jest i u tome što ZOZO ne previđa 
suspenzivan učinak tužbe iz područja zaštite okoliša tj. ne predviđa da tužba ne odgađa 
izvršenje zahvata, čak ni u slučaju kad bi moglo doći do velike štete u okolišu i za 
stanovništvo. 
Nadalje, Konvencija ne predviđa uvjet da se pravo na pristup pravosuđu ograniči samo 
na one osobe koje su u svojstvu zainteresirane javnosti sudjelovale u postupcima u 
kojima žele izjaviti pravni lijek odnosno podnijeti tužbu. Naime, budući da Konvencija u čl. 
9. st. 3. jamči pravo na pristup pravosuđu protiv akata, radnji i propusta koji su protivni 
domaćem pravu okoliša, tada bi zainteresirana javnost (ili barem jedan dio zainteresirane 
javnosti) ionako mogla ostvarivati pravo na tužbu temeljem st. 3., ako bi joj bilo 
onemogućeno podnijeti tužbu temeljem st. 2. čl. 9. Stoga se ne čini razumnim 
ograničavati pravo na pristup pravosuđu temeljem čl. 9. st. 2. samo na one osobe koje su 
zaista sudjelovale u postupcima.  
Isto tako, nikakve dodatne pretpostavke ne smiju se postavljati udrugama koje 
ispunjavaju uvjete prema kojima se mogu smatrati zainteresiranom javnošću (v. presudu 
Europskog suda pravde u predmetu C-115/09). Za njih je, dakle, jedino relevantno da 
ispunjavaju uvjete iz čl. 144. st. 2. ZOZO-a 

Čl. 171. ZOZO-a je protivan Ustavu RH, te odredbama Arhuške. Navedeni članak 
predviđa mogućnost da tvrtka, odnosno druga pravna i fizička osoba imaju pravo tražiti 
naknadu obične štete i izmakle koristi od osobe koja je osporavala neku odluku, radnju i 
propusta u vezi sa zaštitom okoliša. Uvjet za to jest da se utvrdi da je podnositelj 
zahtjeva „zlorabio svoje pravo prema odredbama ZOZO“. Kriteriji za procjenu zlouporabe 
nigdje nisu navedeni, te je to stoga ostavljeno tvrtci (investitoru) tj. kasnije sucu na volju. 
Takvo zakonsko rješenje dovodi u neizvjestan i neravnopravan položaj osobe koje se 
žele koristiti zajamčenim pravom na pristup pravosuđu, te je radi toga protivno čl. 14. st. 
2. Ustava kojim se jamči jednakost svih pred zakonom. Isto tako potpuno je nejasno što 
znači „zlorabiti pravo“ na pokretanje upravnog spora, osobito u kontekstu prava na 
sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne 
ovlasti (čl. 19. st. 2. Ustava). Odredbama ZZO-a (i ZPUG-a) favorizira se investitora jer 
se njemu dopušta da samovoljno odluči pričekati s gradnjom do pravomoćnosti rješenja 
(pravomoćne odluke suda o sporu). Smatramo kako je sud jedini ovlašten odlučiti o 
odgodnom učinku tužbe ili izdavanju privremenih mjera. To ne smije biti prepušteno na 
volju samo jedne stranke, jer se time stvara nejednaki položaj stranaka. Investitor može 
pričekati s gradnjom i iz drugih motiva, pa čak i u situaciji kada je izvjesno da će se spor 
riješiti u njegovu korist. Ukoliko se radi o sporu u kojem je očita neosnovanost tužbe, 
takav spor bi se mogao, pod pretpostavkom funkcioniranja pravosuđa, brzo i jednostavno 
riješiti, pa za investitora ne bi ni mogla nastati šteta.   



Iako su sporne odredbe ZZO-a zapravo neprimjenjive na pripadnike javnosti koji 
ostvaruju svoja prava temeljem Arhuške konvencije, investitori i osobe koje obavljaju 
djelatnosti koje mogu imati značajne učinke na okoliš svejedno se njima mogu koristiti za 
zastrašivanje javnosti. To je protivno Konvenciji jer ona nalaže da osobe koje preuzimaju 
rizik i zahtijevaju da se poštuju pravna pravila za zaštitu okoliša moraju biti zaštićene od 
različitih oblika odmazde.  
 
Također, i posebno, opišite: 
(ii) u okolnostima gdje je omogućena sudska ocjena ta osoba također ima pristup 
zakonom utvrđenom brzom, besplatnom ili jeftinom  postupku razmatranja od 
strane tijela vlasti ili ocjene od strane nekog neovisnog i nepristranog tijela osim 
suda; 
 
Odgovor: 
Glede pristupa pravosuđu, tu je uvijek i pitanje golemih troškova sudskih postupaka. 
Smatramo kako u ZOZO ima prostora za poboljšanje u tom području. Naime, prema 
stajalištu Odbora za pridržavanje, vrlo je nepravedno naplaćivati cjelokupne troškove 
spora strankama koje u sporu nisu uspjele, ali koje su sporove pokrenule u prvom redu 
zbog zaštite javnog interesa (okoliša). Sudovi bi navedenu okolnost morali uzeti u obzir 
kada odlučuju o troškovima spora (v. odluku u predmetu ACCC/C/2008/27). Zaključci 
Odbora od izuzetne su važnosti u kontekstu primjene čl. 79. st. 3. ZUS-a/10 prema 
kojem stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije 
drukčije propisano. Stoga je nužno predvidjeti posebne zakonske odredbe o snošenju 
troškova ako se radi o tužbama podnesenim zbog interesa zaštite okoliša koji uključuje i 
javni interes. Takva bi odredba mogla biti propisana u ZOZO-u, ali bi se trebala odnositi 
na sve postupke koji se tiču okoliša, a ne samo na one koji su uređeni ZZO-om.    
 
ZOZO bi mogao urediti tj. predvidjeti pravo neprofitnih organizacija na stjecanje 
besplatne pravne pomoći (napominjemo kako se u Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći 
pitanja okoliša ne spominje takstativno). Navodimo primjer kako je u predmetu C-279/09 
DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft mbH,  Sud utvrdio da se 
načelo djelotvorne sudske zaštite mora tumačiti na način da pravnim osobama nije 
onemogućeno pozvati se na to načelo te da pomoć koja se pruža sukladno tom načelu 
može pokrivati, između ostalog, oslobođenje od plaćanja predujma za troškove postupka 
i/ili pomoć odvjetnika. Sud se pritom pozvao na čl. 47. st. 3. Povelje temeljnih prava EU, 
prema kojem se pravna pomoć mora osigurati onima koji nemaju dostatna sredstva, u 
mjeri kojoj je takva pomoć nužna da bi se osigurao djelotvoran pristup pravosuđu.   
 
 
(b) Mjere poduzete kako bi se osiguralo da u okviru nacionalnog zakonodavstva, 
pripadnici zainteresirane javnosti koji udovoljavaju mjerilima navedenim u stavku 
2. imaju pristup postupku ocjene pred sudom i/ili nekim drugim zakonski 
utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom, kako bi osporili materijalnu i 
proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta u ovisnosti od odredbi iz 
članka 6; 
Čl. 169. ZOZO koji se odnosi na osporavanje odluka, radnji i propusta tijela javne vlasti 
te djelovanja ili propuštanja djelovanja pravnih i fizičkih osoba u pitanjima zaštite okoliša 
nije primjenjiv, a ujedno je i protivan Arhuškoj konvenciji, Europskoj konvenciji, kao i 
Ustavu RH. Smatramo kako odredba čl. 169. st. 1. nije u skladu s Arhuškom 
konvencijom i iz razloga što udruge za zaštitu okoliša u pravilu neće moći dokazati da im 
je narušeno pravo, budući da one većinom djeluju u svrhu zaštite općih interesa, a ne 
vlastitih.  
Naime, svrha Konvencije jest da se omogući širi pristup pravosuđu u pitanjima okoliša, te 
je osnovno polazište da, ako postojeće zakonodavstvo ne osigurava široki pristup 
pravosuđu, morat će se prilagoditi Arhuškoj konvenciji. Odredbom čl. 169. st. 1. uvedeni 



su dvostruki uvjeti za osporavanje postupovne i materijalne zakonitosti donesene odluke, 
radnje i propusta u vezi sa zaštitom okoliša - novi uvjeti propisani ZOZO-om, a da su 
pritom zadržani uvjeti koji su propisani posebnim zakonima, te je time zapravo sužen 
pristup pravosuđu. 
Zatim postoji i problem prekratkih propisanih rokova. Naime, zahtjev nadležnom sudu 
mora biti podnesen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke koja se osporava, ili u 
slučaju radnje i propusta u roku od 15 dana od dana proteka roka za izvršenje radnje 
odnosno donošenje odluke (čl. 169. st. 2. ZOZO). Ti su rokovi toliko strogi da ih je, u 
pravilu, nemoguće ispuniti. Europski sud pravde je, u interesu pravne sigurnosti, priznao 
da je uspostava razumnih rokova za pokretanje postupka u skladu s pravom Unije. 
Zahtjev da rok bude razuman može se shvatiti na isti način na koji Europski sud za 
ljudska prava omogućava procesno ograničavanje pristupa sudu u kontekstu čl. 6. 
Europske konvencije: ograničavanje je dozvoljeno pod uvjetom da ima legitiman cilj (u 
ovom slučaju osiguranje pravne sigurnosti) i da je proporcionalno cilju koji se njime 
ostvaruje (rokovi moraju biti razumni).  Mišljenja smo kako rokovi propisani u čl. 169. st. 
2. ZOZO-a nisu ni razumni te da su stoga protivni i Arhuškoj i Europskoj konvenciji. Rok 
za podnošene pravnog sredstva u upravnom postupovnom pravu uvijek teče od dana 
dostave odluke stranci, a nikada od dana donošenja odluke. Zatim, u slučaju da odluka 
nije donesena odnosno da javnopravno tijelo nije postupilo u zakonom propisanom roku, 
ne postoje rokovi za podnošenje pravnog sredstva.  Rokovi su sporni i sa stajališta 
drugih pravnih grana, budući da je opće pravilo da rokovi počinju teći kad je tužitelj 
saznao ili mogao saznati za radnju ili propust te za počinitelja, a ne od dana kad je radnja 
izvršena odnosno trebala biti izvršena. I posljednje, rok od 15 dana koji se odnosi na 
nezakonitu radnju i propust nerazumno je kratak.  
 
Opišite sve prepreke na koje ste naišli tijekom provedbe bilo kojeg od stavaka 
članka 9. 
U članku 253. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/2013) „Postupanje po prijavi“ propisuje 
se sljedeće: 
 
„Postupanje po prijavi” 
Članak 253. 
(1) Inspektor će pisano obavijestiti poznatog podnositelja prijave o utvrđenom 
činjeničnom stanju u inspekcijskom nadzoru najkasnije trideset dana od dana utvrđenja 
činjeničnog stanja. 
(2) Podnositelj prijave nije stranka u inspekcijskom postupku u smislu ovoga Zakona. 
(3) Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema povrede ovoga Zakona i 
propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koje je ovlaštena nadzirati Inspekcija zaštite 
okoliša i opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, a podnositelj prijave zahtijeva 
izvođenje dokaza, postupak se nadalje vodi po zahtjevu podnositelja prijave. 
(4) Troškove daljnjeg vođenja postupka iz stavka 3. ovoga članka u cijelosti snosi 
podnositelj prijave. 
(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka inspektor će zaključkom zatražiti od podnositelja 
prijave da unaprijed položi novčani iznos za troškove izvođenja drugih dokaza.“ 
 
Naveden članak protivan je članku 9. st. 3. i 4. Arhuške konvencije.  
 
Pravo na zdrav život jedno je temeljnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom. Inspekcijski 
postupci u okolišnim stvarima su postupci koji se pokreću po službenoj dužnosti zbog 
zaštite javnog interesa. Podnositelji prijave u tom postupku nisu stranke, jer se postupak 
ne pokreće radi zaštite njihovog osobnog i pojedinačnog interesa, već radi zaštite šireg 
interesa – očuvanja prirode i čovjekova okoliša kao jednih od najviših vrednota ustavnog 
poretka Republike Hrvatske. Sukladno čl. 70. Ustava Republike Hrvatske, država je 
dužna osigurati uvjete za zdrav okoliš te je svatko dužan osobitu skrb posvećivati zaštiti  
zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.  



 
U tom kontekstu protivno je Ustavu RH prebaciti teret snošenja troškova inspekcijskog 
nadzora u stvarima zaštite okoliša na podnositelja prijave, pa čak i ako inspekcija utvrdi 
da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka. Zdrav okoliš i očuvanje 
prirode je interes koji se tiče svakoga te je na taj način i sam Ustav odredio da je država 
ta koja osigurava uvjete za zdrav okoliš. Prebacivanje snošenja troškova za izvođenje 
dokaza na pojedinca u cilju ispitivanja je li došlo do povrede okolišnog zakonodavstva 
predstavlja nerazmjeran teret koji niti jedan pojedinac (podnositelj prijave) ne bi smio 
sam snositi, budući da je interes zaštite okoliša opći interes. 
  
Sigurno je da postoje neki pojedinci koji iz obijesti podnose neutemeljene prijave 
inspekciji, kao što uostalom zloupotreba prava ima i u drugim područjima društvenog 
života. Međutim, zbog jačine interesa o kojem se ovdje radi, a to je zaštita zdravlja ljudi, 
očuvanje prirode i čovjekova okoliša, koji povrh toga spadaju u temeljne vrednote 
ustavnog poretka Republike Hrvatske, takve iznimne zloupotrebe ne smiju biti nit vodilja 
prema kojem će se formulirati opće pravilo. To opće pravilo, kako je sada propisano u čl. 
253. Zakona o zaštiti okoliša, ići će na uštrb svima koji će se, iz straha prijetnje 
troškovima izvođenja dokaza, bojati ostvarivati svoja prava i dužnosti koje im pripadaju 
temeljem Ustava (pravo na zdrav život te dužnost osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja 
ljudi, prirode i ljudskog okoliša).  
 
Osim toga, nedopustivo je da teret troškova postupka koji se pokreće po službenoj 
dužnosti pada na podnositelja prijave kojem se negira položaj stranke u upravnom 
postupku (v. čl. 253. st. 2.), pa slijedom toga nema nikakva procesna prava koja inače 
Zakon o općem upravnom postupku jamči strankama. Takva odredba stoga je protivna 
jamstvu pravičnosti postupka i jednakosti pred zakonom. 
  
Odredba čl. 253. st. 4. o snošenju troškova inspekcijskog nadzora također je protivna i čl. 
9. st. 3. i 4. Arhuške konvencije koja jamči da postupci kontrole zakonitosti radnji i 
propuštanja radnji privatnih osoba i tijela javne vlasti koja su u suprotnosti s odredbama 
prava okoliša moraju biti pravični, jednakopravni i ne pretjerano skupi. U predmetu koji se 
vodio protiv Ujedinjene Kraljevine pred međunarodnim odborom za praćenje provedbe 
Arhuške konvencije (Aarhus Convention Compliance Committee, predmet: 
ACCC/C/2008/27) utvrđeno je da je Ujedinjena Kraljevina povrijedila čl. 9. st. 4. Arhuške 
konvencije. Odbor je smatrao da pravičnost, u slučajevima u kojem pripadnik javnosti 
pokrene neki postupak zbog brige za okoliš u javnom interesu (a ne u privatnom), 
podrazumijeva da se javni interes mora uzeti u obzir prilikom raspoređivanja troškova tog 
postupka.  
 
Zaključno, bilo bi protivno jamstvu pravičnosti postupka da pojedinac, pa čak i ako se u 
inspekcijskom postupku utvrdi da nije došlo do povrede propisa, mora sam u potpunosti 
snositi troškove tog postupka koji je pokrenut ne zbog zaštite njegovog osobnog i 
pojedinačnog interesa, nego zbog zaštite interesa o kojem su se uostalom i svi temeljem 
čl. 70. st. 3. Ustava RH dužni skrbiti.   
 
U članku 171. Zakona o zaštiti okoliša propisuje se sljedeće: 
 
„Članak 171. 
Ako pojedini akt tijela javne vlasti nije pravomoćan jer je podnesen zahtjev sukladno 
članku 169. ovoga Zakona, nositelj zahvata, odnosno operater ili druga pravna i fizička 
osoba, na koju se taj akt odnosi, zbog toga odluči pričekati pravomoćnost akta, u slučaju 
da se utvrdi da je podnositelj zahtjeva zlorabio svoje pravo prema odredbama ovoga 
Zakona, nositelj zahvata odnosno operater ili druga pravna i fizička osoba imaju pravo 
tražiti naknadu obične štete i izmakle koristi od osobe koja je podnijela zahtjev.“ 
 



Citirani članak protivan je članku 3. st. 8. Arhuške konvencije te čl. 9. st. 4 Arhuške 
konvencije.  
 
Ovakva zakonska odredba dovodi u neizvjestan i neravnopravan položaj osobe koje se 
žele koristiti zajamčenim pravom na pristup pravosuđu. Zbog toga su protivne jamstvu 
jednakosti svih pred zakonom. Naime, nejasno je što znači zlorabiti pravo na pokretanje 
upravnog spora, osobito u kontekstu prava na sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih 
akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti (čl. 19. st. 2. Ustava Republike 
Hrvatske).  
 
Formulacija „u slučaju da se utvrdi da je podnositelj zahtjeva zlorabio svoje pravo prema 
odredbama ovoga Zakona“ može lako postati temelj za arbitrarno postupanje. Odredba 
je nejasna te ne pruža nikakve smjernice o tome što znači zloupotrijebiti pravo na 
podnošenje tužbe u upravnom sporu, kao pravo koje je Ustavom RH zajamčeno. Stoga 
je ta odredba protivna načelu vladavine prava (čl. 3. Ustava RH) prema kojem „zakoni 
moraju biti opći i jednaki za sve, a zakonske posljedice trebaju biti izvjesne za one na 
koje će se zakon primijeniti“ (Odluka Ustavnog suda RH br. U-I/659/1994 od 8. veljače 
2006.). To znači da „zakonske posljedice moraju biti primjerene legitimnim očekivanjima 
stranaka u svakom konkretnom slučaju u kojem se zakon na njih neposredno 
primjenjuje“ (v. Odluku Ustavnog suda). Zakoni se moraju temeljiti na načelima pravne 
sigurnosti, jasnoće i provedivosti propisa te izvjesnosti u ostvarivanju legitimnih 
očekivanja građana. U ovakvoj situaciji pojedinci koji se koriste svojim Ustavom 
zajamčenim pravom na sudsku kontrolu akata tijela javne vlasti stavljaju se u neizvjestan 
položaj mogućnosti snošenja ogromnih troškova naknade štete, budući da u zakonu ne 
postoje nikakvi jasni kriteriji prema kojima će se utvrditi da su zloupotrijebili svoje pravo 
na tužbu. 
 
U slučaju da je potrebno zaštiti interese investitora dovoljnu zaštitu pružaju opća pravila 
obveznog prava o zabrani prouzročenja štete.  
 
Odredbom čl. 171. favorizira se investitora jer se njemu dopušta da samovoljno odluči 
pričekati s gradnjom/obavljanjem djelatnosti do pravomoćnosti rješenja (pravomoćne 
odluke suda o sporu). Temeljem Zakona o upravnim sporovima jedino sud ovlašten 
odlučiti o odgodnom učinku tužbe ili izdavanju privremenih mjera u okviru upravnog 
spora koji se vodi protiv akta javnopravnog tijela. To ne smije biti prepušteno na volju 
investitoru (nositelju zahvata, operateru), jer se time stvara nejednaki položaj stranaka u 
sporu što također dovodi do nepravičnosti postupka (protivno čl. 29. st. 1. Ustava RH te 
čl. 9. st. 4. Arhuške konvencije). Investitor može pričekati s gradnjom/obavljanjem 
djelatnosti i iz drugih motiva, primjerice zbog trenutačnog nedostatka sredstava.  
 
Investitori (nositelji zahvata, operateri) i osobe koje obavljaju djelatnosti koje mogu imati 
značajne učinke na okoliš, a također i država odnosno javna poduzeća (kada se javljaju 
u ulozi nositelja zahvata), mogu se odredbom čl. 171. koristiti za zastrašivanje javnosti. 
To je protivno čl. 3. st. 8. Arhuške konvencije. Konvencija nalaže da osobe koje 
preuzimaju rizik i zahtijevaju da se poštuju pravna pravila za zaštitu okoliša moraju biti 
zaštićene od različitih oblika odmazde.  
 
 
Konvencija ne predviđa uvjet da se pravo na pristup pravosuđu ograniči samo na one 
osobe koje su u svojstvu zainteresirane javnosti sudjelovale u postupcima u kojima žele 
izjaviti pravni lijek odnosno podnijeti tužbu. Naime, budući da Konvencija u čl. 9. st. 3. 
jamči pravo na pristup pravosuđu protiv akata, radnji i propusta koji su protivni domaćem 
pravu okoliša, tada bi zainteresirana javnost (ili barem jedan dio zainteresirane javnosti) 
ionako mogla ostvarivati pravo na tužbu temeljem st. 3., ako bi joj bilo onemogućeno 
podnijeti tužbu temeljem st. 2. čl. 9. Stoga smatraju da nema smisla ograničavati pravo 



na pristup pravosuđu temeljem čl. 9. st. 2. samo na one osobe koje su zaista sudjelovale 
u postupcima. Isto tako, nikakve dodatne pretpostavke ne smiju se postavljati udrugama 
koje ispunjavaju uvjete prema kojima se mogu smatrati zainteresiranom javnošću (vidi 
presudu Europskog suda pravde u predmetu C-115/09).  
 
Primjedba na čl. 171. ZOZO-a koji predviđa mogućnost da tvrtka, odnosno druga pravna 
i fizička osoba imaju pravo tražiti naknadu obične štete i izmakle koristi od osobe koja je 
osporavala neku odluku, radnju i propusta u vezi sa zaštitom okoliša. Uvjet za to jest da 
se utvrdi da je podnositelj zahtjeva zlorabio svoje pravo prema odredbama ZOZO. 
Prigovor je da kriteriji za procjenu zlouporabe nigdje nisu navedeni te da takvo zakonsko 
rješenje dovodi u neizvjestan i neravnopravan položaj osobe koje se žele koristiti 
zajamčenim pravom na pristup pravosuđu što je protivno Ustavu RH.  
Objašnjenje je da se navedenim člankom htjelo osigurati da se postupci u zaštiti okoliša 
ne koriste u druge svrhe. Zlorabiti pravo zači da se za financijsku ili drugu korist podnose 
pravni lijekovi koji su dostupni samo zainteresiranoj javnosti kako je to uređeno ZOZO-
om. Navedena odredba u skladu je sa Kaznenim zakonom te se ovdje pojavljuje kao 
upozorenje potencijalnim zlouporabiteljima toga prava. Bez obzira na ovaj članak ZOZO-
a, pravo podnošenja zahtjeva za nadoknadom štete u slučaju izmaknute dobiti zbog 
zloporabe prava postoji u pravnom sustavu RH. Utemeljenost tužbe za Zloporabu 
podnositelj mora dokazati pred sudom. Navedenom odredbom su zaštićeni, kako interes 
javnosti (da se tužbe podnose samo tamo gdje je i kada je to opravdano), tako i interes 
nositelja zahavata/operatera. 
Primjedba: čl. 169. ZOZO koji se odnosi na osporavanje odluka, radnji i propusta tijela 
javne vlasti te djelovanja ili propuštanja djelovanja pravnih i fizičkih osoba u pitanjima 
zaštite okoliša nije u skladu s Aarhuškom konvencijom i iz razloga što OCD u pravilu 
neće moći dokazati da im je narušeno pravo, budući da one većinom djeluju u svrhu 
zaštite općih interesa, a ne vlastitih. Smatra se da čl. 169. st. 1. uvodi dvostruke uvjete 
za osporavanje postupovne i materijalne zakonitosti donesene odluke, radnje i propusta 
u vezi sa zaštitom okoliša te je time zapravo sužen pristup pravosuđu. 
Rok za podnošenja zahtjeva (čl. 169. st. 2. ZOZO) je 30 dana i mora biti podnesen u 
propisanom obliku sukladno posebnom propisu. Primjedba je da su rokovi strogi i da nisu 
razumni (zahtjev nadležnom sudu mora biti podnesen u roku od 30 dana od dana 
donošenja odluke koja se osporava, ili   u slučaju radnje i propusta u roku od 15 dana od 
dana proteka roka za izvršenje radnje odnosno donošenje odluke). Objašnjenje je da su 
rokovi u ZOZO-u u skladu sa ZUP-om.  
Primjedba: Članak 253. ZOZO odnosi se na postupanje po prijavi – inspektor 
obavještava podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnom stanju. Inspektor može utvrditi 
da nema povrede ZOZO-a i propisa donesenih na temelju ZOZO-a koje je ovlaštena 
nadzirati inspekcija zaštite okoliša i da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje 
postupka. No, podnositelj prijave može zahtjevati izvođenje dokaza pa se u tom slučaju 
postupak nadalje vodi po zahtjevu podnositelja prijave i troškove daljnjeg vođenja 
postupka u cijelosti snosi podnositelj prijave. Prigovor je da čak i kada inspekcija prvotno 
utvrdi da nema opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, ne bi trebalo naplatiti 
daljnji trošak inspekcijskog nadzora. Argument je da je zdrav okoliš i očuvanje prirode 
interes koji se tiče svakoga te je na taj način i sam Ustav odredio da je država ta koja 
osigurava uvjete za zdrav okoliš. 
Primjedba: Visina troškova sudskih postupaka i dalje predstavlja prepreku te treba 
pokrenuti poboljšanja. Naime, prema stajalištu Odbora za usklađenost, vrlo je 
nepravedno naplaćivati cjelokupne troškove spora strankama koje u sporu nisu uspjele, 
ali koje su sporove pokrenule u prvom redu zbog zaštite javnog interesa (okoliša). Sudovi 
bi navedenu okolnost morali uzeti u obzir kada odlučuju o troškovima spora (vidi odluku u 
predmetu ACCC/C/2008/27).  
Prema čl. 79. st. 3. ZUS-a stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, 
ako zakonom nije drukčije propisano. Prijedlog je da se stoga predvide posebne 
zakonske odredbe o snošenju troškova, kada se radi o tužbama podnesenim zbog 



interesa zaštite okoliša koji uključuje i javni interes (primjerice u ZOZO-u). Predlaže se i 
uvođenje besplatne pravne pomoći OCD-ovima kada se radi o zaštiti okoliša. 
 
 
Udruga Pan uočila je na vlastitom iskjustvu problemom dugog vremenskog perioda koji 
je bio potreban Upravnom sudu da donese odluku. U toj im je ododluci osporena  pravna 
legitimacija u postupku. Djelatnost koju su osporavali nije bila zaustavljena zbog sudskog 
postupka, nego zbog rješenja koje je izdano tijekom inspekcijskog nadzora, koji se 
paralelno vodio sa sudskim postupkom. Nisu nikada bili oslobođeni troškova zbog toga 
što su neprofitna organizacija niti zbog toga što se radi o postupku zbog zaštite okoliša. 
U izvršenju inspekcijskih rješenja svakodnevno se susreću s problemima, obzirom da se 
vrlo često događa da nitko ne nadzire provođenje izdanih rješenja, što dovodi do toga da 
se u praksi ta rješenja/odluke često ne provode. 
 
 
 
 


