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O B R A Z A C

SUDJELOVANJA JAVNOSTI U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU 

DOSTAVA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I KOMENTARA O NACRTU PRIJEDLOGA POD 
NAZIVOM

SECAP
AKCIJSKI PLAN ODRŽIVOG ENERGETSKOG RAZVITKA I PRILAGODBE KLIMATSKIM 

PROMJENAMA 

Razdoblje internetskog savjetovanja: 16. rujna 2022. - 16. listopada 2022. god.

Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu 
nacrta

Upravni odjel za EU projekte, opću upravu i 
gospodarstvo

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele 
postići donošenjem akta odnosno drugog 
dokumenta

Akcijski plan održivog energetskog razvitka i 
prilagodbe klimatskim promjenama (u 
daljnjem tekstu SECAP) Općine Medulin dio 
je energetske i klimatske politike jedinice 
lokalne samouprave s ciljem energetske 
tranzicije u nisko ugljično društvo otporno na 
klimatsku krizu.

SECAP donosi dvije odvojene grupe mjera 
za ublažavanje i prilagodbu klimatskim 
promjenama koje mogu biti i 
komplementarne.

Mjere ublažavanja klimatskih promjena 
smanjiti će emisiju CO2 u 2030. za najmanje 
55% u odnosu na emisije u referentnoj 



godini, dok su mjere prilagodbe usmjerene 
na najugroženije sektore – Zdravlje, Turizam, 
Ribarstvo, Šume, Poljoprivreda, 
Vodoopskrba i Obalni pojas u kojima se 
manifestiraju klimatske prijetnje: toplinski val, 
porast temperature mora, šumski požar, 
suša i porast razine mora.

Naziv predstavnika zainteresirane javnosti 
koja daje svoje mišljenje, primjedbe i 
prijedloge na predloženi nacrt 

(napišite naziv institucije, organizacije, 
udruge ili ime i prezime osobe) 

Interes, odnosno kategorija i brojnost 
korisnika  koje predstavljate 

Načelne primjedbe i prijedlozi

Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke 
Nacrta prijedloga akta s obrazloženjem

(Ako je primjedbi više, prilažu se obrascu, a 
ovdje se navode samo članci ili dijelovi 
nacrta na koje se odnose)

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 
sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe 
ovlaštene  za  predstavljanje  predstavnika 
zainteresirane javnosti, e-mail ili drugi podaci 
za kontakt 

Datum dostavljanja 

Napomena: Popunjeni obrazac dostaviti na e-mail: savjetovanje@medulin.hr 
         Zaključno sa datumom 16. listopada 2022. god.

Po završetku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i 
objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, zaprimljene 

mailto:savjetovanje@medulin.hr


prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga 
i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.


