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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta 

Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne 

tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje 

  

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

 

Svrha dokumenta 

Ovim Pravilnikom omogućuje se provedba odredbi Zakona o 

zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/2014 i 153/2014) i 

Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne 

tvari („Narodne novine“ 44/2014) vezana na sprječavanje 

velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne 

radne skupine za izradu 

nacrta? 

U izradu nacrta Pravilnika osim predstavnika Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode bila su uključena sljedeća relevantna 

tijela: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, 

Ministarstvo zdravlja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Agencija za zaštitu okoliša i Hrvatska gospodarska komora. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

na drugi odgovarajući 

način?  

 

Ako jest, kada je nacrt 

objavljen, na kojoj 

internetskoj stranici i 

koliko je vremena 

ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

NE Internetske stranice Vlade 

DA Internetske stranice Ministarstva 

NE Neke druge internetske stranice 

Nacrt prijedloga Pravilnik o registru postrojenja u kojima su 

prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih 

nesreća bio je objavljen 30 dana na internetskoj stranici 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u razdoblju od 2. 

svibnja do 2. lipnja 2014.). 

 

/ 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom javne rasprave dostavljene su primjedbe od 

trgovačkog društva INA MAZIVA d.o.o. posredstvom 

Hrvatske gospodarske komore 

ANALIZA 

DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

Primjedbe koje su 

prihvaćene 

 

 

 

 

 

 

 

Navedeno u tablici s pristiglim prijedlozima, komentarima i 

mišljenjima koja se nalazi u prilogu 

ovoga Izvješća. 
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Primjedbe koje nisu 

prihvaćene i obrazloženje 

razloga za neprihvaćanje 

Navedeno u tablici s pristiglim prijedlozima, komentarima i 

mišljenjima koja se nalazi u prilogu ovoga Izvješća. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Tijekom savjetovanja nisu nastali troškovi. 
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Tablica s odgovorima na zaprimljena mišljenja/primjedbe nadležnih tijela na Nacrt prijedloga Pravilnika o registru u kojem su prisutne opasne tvari  i očevidniku prijavljenih 

velikih nesreća 

Nadležna tijela Stranica od - do Broj primjedbe 

Hrvatska gospodarska komora (INA MAZIVA d.o.o.) 2 1-3 
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Tablica s odgovorima na zaprimljena mišljenja/primjedbe nadležnih tijela na Nacrt prijedloga Pravilnika o registru u kojem su prisutne opasne tvari  i očevidniku prijavljenih 

velikih nesreća 

Br. 

 

Pošiljatelj 

mišljenja 

(nadležno tijelo) 

Članak 

Nacrta 

prijedloga 

Uredbe 

Primjedba Primjedba se 

prihvaća / ne 

prihvaća 

*Obrazloženje 

neprihvaćanja 

primjedbe 

 

KOMENTAR 

 Hrvatska 

gospodarska 

komora (INA 

MAZIVA d.o.o.) od 

2. lipnja 2014. 

godine 

Članak 6. 

Članak 14. 

stavak 2. 

DETALJNIJE DEFINIRATI SVE ROKOVE KOJI SE 

ODNOSE NA  UREDBU O SPREČAVANJU VELIKIH 

NESREĆA N.N.44/14 JER U UREDBI NISU 

DOVOLJNO JASNO NAVEDENI ROKOVI DOSTAVE 

OBRAZACA, UPISA U REGISTAR, IZRADE 

PLANOVA, POLITIKE...  

Djelomično se 

prihvaća 

Pravilnikom se 

mogu definirati 

samo rokovi koji su 

propisani Zakonom 

da se u njemu 

određuju. 

Rokovi dostave obrazaca  iz Priloga II u 

Registar postrojenja u kojima je utvrđena 

prisutnost opasni tvari su već propisani 

člancima 10. i 12. Uredbe o sprječavanju 

velikih nesreća (Narodne novine, broj 

44/2014) te se u potpunosti prenose 

člankom 6. Pravilnika. 

Rok dostave obrasca za prijavu velike 

nesreće u postrojenju je propisan člankom 

14. stavkom 2. 

Rokovi izrada planova i politike nije 

predmet Pravilnika 

 Hrvatska 

gospodarska 

komora (INA 

MAZIVA d.o.o.) od 

2. lipnja 2014. 

godine 

Općenito TAKOĐER S OBZIROM DA JE  UREDBA O 

SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA N.N.44/14 

JAKO SLOŽENA  KAO DODATAK NA KRAJU OVOG 

PRAVILNIKA BILO BI KORISNO  DODATI 

PRIMJERE PRORAČUNA VEZANO ZA PRILOG IA i 

IB TE PRIMJERE ISPUNJENIH OBRAZACA IIA i IIB 

IZ UREDBE. U SVRHU  PRAVILNOG 

RAZUMIJEVANJA  UREDBE I PRAVILNIKA.    

Ne prihvaća se Nije predmet ovog 

pravilnika 

Budući da način proračuna nije u svojoj biti 

različit od dosadašnjeg, nije predviđena 

objava primjera u Pravilniku, ali može se 

razmotriti objava odgovora na često 

postavljana pitanja i/ili konkretnih primjera 

i/ili upute za ispunjavanje obrazaca na web 

stranicama ovog Ministarstva i /ili ostalih 

nadležnih tijela 

 Hrvatska 

gospodarska 

komora (INA 

MAZIVA d.o.o.) od 

2. lipnja 2014. 

godine 

Općenito ODMAH  NAKON STUPANJA PRAVILNIKA NA 

SNAGU  BILO BI KORISNO ORGANIZIRATI  

EDUKACIJU OD STRANE MINISTARSTVA,  AZO I  

HGK  ZA TVRTKE OBVEZNIKE UNOSA PODATAKA 

U REGISTAR GDJE BI SE KVALITETNO 

PRIPREMILI ZA SVE ZAHTJEVE UREDBE I 

PRAVILNIKA. 

Ne prihvaća se Nije predmet ovog 

pravilnika 

Nije predviđena sustavna edukacija, ali se 

mogu organizirati sastanci na kojima bi se 

pobliže novim obveznicima objasnio način 

ispunjavanja obrazaca ili se može razmotriti 

objavljivanje uputa za ispunjavanje 

obrazaca na internetskim stranicama ovog 

Ministarstva i/ili ostalih nadležnih tijela 

 


