
UPUTA o načinu podnošenja i sadržaju  
ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI 

 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti mora sadržavati sve propisane 
podatke i dokaze iz članka 20. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne 
tvari („Narodne novine“, broj 44/2014). 

 Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i pohranjen na elektronskom mediju za 
pohranjivanje podataka (CD, DVD ili slično). 
 

 Ukoliko postoje tajni podaci na temelju Zakona, potrebno je priložiti i izdanje bez 
tajnih podataka (u pisanom i elektroničkom obliku). 
 

 Zahtjev za izdavanje suglasnosti mora potpisati osoba ovlaštene za zastupanje 
operatera navedena u sudskom registru (jedna ili više njih) te mora biti ovjeren 
pečatom. 
 

 Uz Zahtjev se prilaže Izvješće o sigurnosti i Unutarnji plan u pisanom i 
elektroničkom obliku. 
NAPOMENA:  

– Izvješće o sigurnosti i Unutarnji plan mora izraditi ovlaštenik Ministarstva, ovlašten za 
poslove navedene u članku 40. stavku 2 točki 11. izrade Izvješća o sigurnosti Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“, broj 80/2013 i 78/2015). 

– Izvješće o sigurnosti moraju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje ovlaštenika (jedna ili 
više njih), voditelj izrade i suradnici na izradi.  

– Izvješće o sigurnosti i pripadajući Unutarnji plan moraju biti pohranjeni na CD-u ili DVD-u 
i u wordu i pdf obliku.  

 
 Zahtjev mora sadržavati podatke o operateru koji upravlja područjem postrojenja.  

NAPOMENA: 
- Za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika: tvrtka i sjedište operatera, osobni identifikacijski broj, 

matični broj, ime odgovorne osobe, telefon i telefaks te adresu elektronske pošte, ako postoji; 
- Za fizičke osobe: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa, telefon te adresa elektronske 

pošte, ako postoji; 
Podaci iz ove točke dokazuju se ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz 
obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu 
poljoprivrednika te preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu. 
 

 Zahtjev mora sadržavati podatke o lokaciji i području postrojenja.  
NAPOMENA: 

- Za lokaciju: naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi lokacija 
područja postrojenja, uključujući podatke o katastarskoj općini; 

- Za područje postrojenja: točan naziv područja postrojenja na lokaciji, adresu područja 
postrojenja osobni identifikacijski broj, matični broj i sve vrste djelatnosti koje se u području 
postrojenja obavljaju. Osobni identifikacijski broj i matični broj se upisuju ako se razlikuju od 
podataka za sjedište. 

 
 Zahtjev mora sadržavati podatke o ovlašteniku koji je izradio Izvješće o sigurnosti, što 

dokazuje preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izradu 
izvješća o sigurnosti koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva; 
 

 Zahtjev mora sadržavati upravnu pristojbu u propisanom iznosu.  


