Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

PRAVILNIK O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA
Datum dokumenta:

28. veljače 2014.

Verzija dokumenta:

Prva verzija za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sažetak dokumenta:
Pravilnikom o očevidniku izdanih okolišnih dozvola uređuje se način vođenja i sadržaj očevidnika o
okolišnim dozvolama zbog promjena u Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) i
donošenja Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14).
Pravilnik je i dalje jedinstveni izvor informacija o okolišnim dozvolama za Hrvatsku, a novine u
Pravilniku su, osim terminologije usklađene sa Zakonom, i to što je sada očevidnik jedinstveni izvor
informacija za izvješćivanje tijela Europske unije, kao i to što očevidnik (dodana točka 4. u Prilogu I.)
mora sadržavati i podatke iz okolišnih dozvola prema zahtjevima izvješćivanja tijela EU-a.
Pravilnik o očevidniku okolišnih dozvola treba donijeti usklađen sa zahtjevima europskih propisa o
izvješćivanju, koji će se dodatno prenijeti Pravilnikom prema članku 152. stavku 6. i članku 153.
stavku 2. Zakona, o izvješćivanju tijela Europske unije, budući da će očevidnik o okolišnim
dozvolama biti povezan s izvješćivanjem tih tijela. Kako je Zakonom predviđen jedinstveni takav
pravilnik, prema članku 152. stavku 6., koje obuhvaća sva područja izvješćivanja te će se ovaj
Pravilnik povezati s pravilnikom o izvješćivanju u dijelu koji se odnosi na okolišne dozvole.
Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje:
1. Uvod (članak 1.)
U uvodu se navodi što se, i na koji način propisuje Pravilnikom.
2. Sadržaj i način vođenja Očevidnika (članci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.)
Propisuje se sadržaj, temeljni akt, način čuvanja te način unosa podataka u Očevidnik, te pristup
podacima iz Očevidnika.
Prilog I.
Propisuje podatke koje sadrže stranice Očevidnika izdanih okolišnih dozvola.
Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis:
Internetsko savjetovanje.
Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati:
Procjena je da će dokument omogućiti detaljnije informacije o okolišnim dozvolama te će time
pozitivno utjecati na proces ishođenja okolišne dozvole i sve dionike u postupku.
Rok:
Rok za zaprimanje odgovora je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva.
Kontakti:
Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem OBRASCA e-poštom ili
redovnom poštom na adresu:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili
e-pošta: ocevidnik.dozvola@mzoip.hr
Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga predstave
te daju informaciju koga predstavljaju. Ukoliko želite da Vaši podaci ostanu povjerljivi, molimo Vas
da to posebno naglasite.
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