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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s Planom zaštite okoliša i
Strategijom razvoja javnog zdravstva - odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s Planom zaštite okoliša i Strategijom razvoja javnog
zdravstva.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Uvjet za usvajanje Prijedloga plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za
razdoblje do 2025. godine je stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 118/18), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019.
godine.
Ministarstvo zdravstva imenovalo je Radnu skupinu za izradu Nacrta
prijedloga Strateškog plana javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Izrada predmetnog
dokumenta je u tijeku te se donošenje istog planira u 2019. godini.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojića, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 20 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika
Vlade Republike Hrvatske
Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za rnr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Kada će se donijeti novi Plan zaštite okoliša i nova Strategija razvoja
javnog zdravstva?

Obrazloženje:
U Republici Hrvatskoj ne postoji model sustavnog praćenja mogućeg utjecaja
onečišćenja zraka, vode i tla na zdravlje ljudi, kao niti sustav praćenja utjecaja štetnih
čimbenika iz okoliša na ljudsko zdravlje.
Planom zaštite okoliša trebalo bi odrediti prioritetne ciljeve zaštite okoliša,
postaviti okvir provedbe okolišne politike te, između ostaloga, razraditi mjere za
zaštitu građana od pritiska i opasnosti za zdravlje iz okoliša. Nacrt Plana zaštite
okoliša za razdoblje od 2016. do 2023. bio je u javnoj raspravi 2016. i trebao je
zamijeniti Nacionalni plan djelovanja na okoliš iz 2002., no navedeni dokument još
uvijek nije donesen.
Stoga, imajući u vidu sve učestalije probleme s onečišćenjem vode, zraka i tla
te rastuću zabrinutost građana o utjecaju onečišćenja na zdravlje ljudi, potrebno je
donijeti novi Plan zaštite okoliša i novu Strategiju razvoja javnog zdravstva.
Slijedom iznesenoga, u interesu cjelokupne javnosti, molim odgovor na
navedeno pitanje.
zastupnik

