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OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima obavljanja 

sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

 

Svrha dokumenta Uredbom o načinu i uvjetima obavljanja sigurnosnih istraga 

pomorskih nesreća i nezgoda određuju se način i uvjeti 

obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda 

radi njihovog sprečavanja u budućnosti, unaprjeđenja 

sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s 

brodova, i to: 

- pravovremenim pokretanjem sigurnosnih istraga pomorskih 

nesreća i nezgoda radi utvrđivanja njihovog uzroka, 

- pravovremenim, istinitim i točnim izvješćivanjem o 

rezultatima sigurnosnih istraga objavom preliminarnih i 

završnih izvješća ili privremenih izjava, te 

- pravovremenim predlaganjem potrebnih korektivnih mjera 

objavom sigurnosnih preporuka i praćenjem njihove 

implementacije od strane onih kojima su preporuke 

namijenjene. 

 

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i 

željezničkom prometu nadležna je provoditi sigurnosne 

istrage u svrhu utvrđivanja uzroka pomorskih nesreća i 

nezgoda, objave rezultata provedene sigurnosne istrage i 

predlaganja mjera radi sprečavanja pomorskih nesreća i 

nezgoda u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i 

smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova. 

 

U tom smislu sigurnosne istrage nisu namijenjene pripisivanju 

krivnje i s tim u svezi utvrđivanju upravnopravne, 

građanskopravne ili kaznenopravne odgovornosti. 

 

 

Datum dokumenta 09.12.2014. 

 

Verzija dokumenta 1.0 

 

Vrsta dokumenta Uredba 

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 

ili akta 

Nacrt prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima obavljanja 

sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda 

 

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa i 

akata objavljenog na internetskim 

stranicama Vlade 

 

 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

 

Koji su predstavnici zainteresirane Predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 
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javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 

i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i 

željezničkom prometu. 

 

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? 

 

Nacrt prijedloga Uredbe bio je objavljen na web stranicama 

Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 09. 

prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine. 

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 

U provedenom javnom savjetovanju nije pristigla nijedna 

primjedba predstavnika zainteresirane javnosti. 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene  

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

 

Nije primjenjivo 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova provedenog savjetovanja. 

 

 


