
 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 
 

 

Zahtjev za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo  
 

Podaci o podnositelju zahtjeva 

Naziv državnog 

tijela//jedinice 

područne 

(regionalne) 

samouprave: 

 

OIB državnog 

tijela/ jedinice 

područne 

(regionalne) 

samouprave: 

 

Mjesto i adresa:  

Adresa e-pošte:  

Čelnik državnog 

tijela/jedinice 

područne 

(regionalne) 

samouprave: 

 

Svrha pristupa: 

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

 

Podaci o ovlaštenoj osobi za pristup aplikaciji 

Ime i prezime  

OIB  

Adresa e-pošte  

Telefon  

Napomena:  

 

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom i ovjerom potvrđuje ispravnost ispunjenih podataka te da je u 

potpunosti informiran o obvezama ustanove podnositelja zahtjeva i obvezama ovlaštene osobe.1 
 
 

(mjesto i datum) M.P. (potpis čelnika tijela) 

                                                           
1 Zahtjevu za pristup za pristup podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo potrebno je priložiti Izjavu o 

povjerljivosti za ovlaštenu osobu, koju je vlastoručno potpisala ovlaštena osoba. 



 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 
 

 

OBVEZE DRŽAVNOG TIJELA PODNOSITELJA ZAHTJEVA I 

OVLAŠTENE OSOBE 
 

 

Podaci kojima se pristupa u službene podatke upisnika brodova i upisnika čamaca (pomoću portala 

ePlovilo) za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo, državnom tijelu podnositelju zahtjeva moraju biti 

bitni za provođenje postupka koji se provode na temelju posebnih propisa i za zatraženu svrhu. 

 

Pristup podacima ograničen je samo na čitanje i ispis podataka, bez mogućnosti dodavanja, izmjene ili 

brisanja unesenih podataka. 

 

Ovlaštena osoba za pristup službenim podacima mora biti zaposlenik državnog tijela/jedinice područne 

(regionalne) samouprave podnositelja zahtjeva. 

 

Državno tijelo/jedinica područne (regionalne) samouprave podnositelj zahtjeva obvezan je voditi 

evidenciju o zaposlenicima koji imaju pravo pristupa službenim podacima upisnika brodova i upisnika 

čamaca putem portala ePlovilo. Državno tijelo/jedinica područne (regionalne) samouprave podnositelj 

zahtjeva odgovara za točnost podataka o zaposlenicima koji imaju pravo pristupa podacima za provjeru 

vlasništva na portalu ePlovilo. 

 

Državno tijelo/jedinica područne (regionalne) samouprave podnositelj zahtjeva obavezan je zatražiti 

ukidanje ovlasti zaposlenika koji više nemaju pravo pristupa podacima za provjeru vlasništva na portalu 

ePlovilo zbog prestanka službe ili premještaja na drugo radno mjesto na kojem mu podaci iz uvida više 

nisu potrebni. 

Ukidanje ovlasti zaposlenika obavezno se podnosi na obrascu Zahtjev za ukidanje pristupa podacima za 

provjeru vlasništva na portalu ePlovilo. 

 

Nije dozvoljeno dijeljenje i priopćavanje pristupnih podataka dodijeljenih ovlaštenoj osobi za pristup 

podacima za provjeru vlasništva na portalu ePlovilo. 

 

 

Napomena: 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radit će provjeru pristupa podacima i opravdanosti za 

njihovo korištenje. 

 

U slučaju sumnji koje se odnose na nedopušteni pristup, nedopušteno objavljivanje, prekomjerno 

korištenje i svaku drugu zlouporabu službenih podataka od podnositelja zahtjeva i ovlaštene osobe, 

Ministarstvo će o uočenim nepravilnostima obavijestiti nadležne ustanove te može ukinuti prava 

pristupa podacima za provjeru vlasništva putem portala ePlovilo.  

 


