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OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA
1. NORMATIVNI AKTI KOMORE
1.1. Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, NN br. 79/07.
Ovim Zakonom osniva se Hrvatska komora inženjera prometa i transporta (u daljnjem tekstu:
Komora) kao samostalna i neovisna strukovna organizacija sa statusom pravne osobe i javnim
ovlastima u koju se obvezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju stručne
poslove iz područja: cestovnog prometa, željezničkog prometa, pomorskog prometa, riječnog
prometa, zračnog prometa, poštansko‐telekomunikacijskog prometa, cjevovodnog transporta,
inteligentnih transportnih sustava i logistike i ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete za
upis u imenike ovlaštenih inženjera koje Komora uspostavlja i vodi za pojedina područja
tehnologije prometa i transporta.
Stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka jesu: projektiranje; revizija i kontrola projekta i
stručne dokumentacije; izrada i revizija studija, elaborata, planova i ekspertiza; procjena,
izvođenje i nadzor radova građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih
objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu;
ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova; izgradnja uređaja; izbor opreme,
procesa i sustava; tehničko vještačenje; savjetovanja; stručno osposobljavanje i licenciranje u
tehnologiji prometa i transporta.
Sadržaj
I. Opće odredbe
II. Ovlasti i poslovi Komore
III. Ustrojstvo i upravljanje Komorom
IV. Opći akti Komore
V. Imenici Komore i stjecanje članstva
VI. Stegovna odgovornost
VII. Financiranje i imovina Komore
VIII. Stručni poslovi Komore
IX. Nadzor
X. Prijelazne i završne odredbe
Napomene i komentari
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1.2. Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, NN br. 30/08.
Statutom Komore pobliže se uređuju: članstvo u Komori; djelatnost Komore; ustrojstvo
Komore; tijela Komore, njihove ovlasti, način rada i odlučivanja; grb, znak, pečat i žigovi
Komore; te druga pitanja za koja je tako određeno u Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera
tehnologije prometa i transporta (ustrojavaju strukovni razredi, njihove o vlasti, njihova tijela i
način odlučivanja; način objavljivanja općih akata Komore; stegovno tijelo Komore, lakše i teže
povrede i stegovne mjere.
Sadržaj
I. Opće odredbe
II. Djelatnost Komore
III. Članstvo i imenici Komore
IV. Ustrojstvo Komore
V. Upravljanje Komorom
VI. Opći akti Komore
VII. Evidencije Komore
VIII. Glasilo Komore
IX. Financijsko poslovanje i imovina Komore
X. Obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova
XI. Stegovna odgovornost članova Komore
XII. Javnost rada Komore
XIII. Završne odredbe
Napomene i komentari
Posebna pozornost treba se obratiti na Poglavlje III. Članstvo i imenici Komore i Poglavlje XI.
Stegovna odgovornost članova Komore.
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1.3. Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta, NN br. 13/10.
Ovim Pravilnikom propisuju se program, uvjeti te način polaganja stručnog ispita za stjecanje
statusa ovlaštenog inženjera Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, (u
daljnjem tekstu: Komora).
Sadržaj
I. Opće odredbe
II. Stručni ispit
III. Završne odredbe
PRILOG 1. ‐ Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita
PRILOG 2. ‐ Zahtjev za polaganje stručnog ispita
PRILOG 3 – Zahtjev za polaganje popravnog ispita
PRILOG 4. ‐ Zapisnik o stručnom ispitu
PRILOG 5. – Potvrdu o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog inženjera strukovnog razreda
Napomene i komentari
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1.4. Kodeks strukovne etike – po njegovom stupanju na snagu

Područje primjene i svrha propisa

Sadržaj
Napomene i komentari
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2. OPĆA LEGISLATIVA
2.1. Zakon o obveznim odnosima, NN br. 35/05.
Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni
obvezni odnosi (posebni dio).
Sadržaj
Dio prvi – Glava I., II. i III.
Dio drugi ‐ Odsjek 11. Ugovor o djelu;
Odsjek 14. Ugovor o prijevozu
Napomene i komentari
Od posebnog su značaja odredbe kojima se definiraju temeljna načela obveznih odnosa. To
su:
Sloboda uređivanja obveznih odnosa (Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose,
a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu
društva); Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu; Načelo savjesnosti i poštenja; Dužnost
suradnje (Sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja
obveza i ostvarivanja prava u tim odnosima); Zabrane zloupotrebe prava (Zabranjeno je
ostvarivanje prava iz obveznog odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno
ili priznato); Načelo jednake vrijednosti činidaba (Pri sklapanju naplatnih pravnih poslova
sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.); Zabrana prouzročenja
štete (Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta).
Zakon o obveznim odnosima uređuje 36 ugovora, primjerice: ugovor o kupoprodaji; ugovor o
zakupu; ugovor o najmu; ugovor o djelu; ugovor o građenju; ugovor o prijenosu. Pored Zakona
o obveznim odnosima neki obvezni odnosi uređeni su posebnim zakonima. Tako je zakup
poslovnog prostora uređen Zakonom o zakupu poslovnog prostora (NN, br. 91/96), pa se
samo na odnose koji nisu uređeni tim Zakonom primjenjuju opći propisi obveznog prava o
zakupu. Isti je slučaj s ugovorom o najmu stana prema Zakonu o najmu stanova (NN, br.
91/96).
Od obveznopravnih ugovora za ovlaštene inženjere članove komore osobito su značajne
odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima je uređen ugovor o djelu.
Mada Pravilnikom o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta nije
obuhvaćen Ugovor o građenju, korisno je priznavanje nekih općih odredbi toga ugovora.
Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u
ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu,
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odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se
obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu. Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom
obliku. Pod „građevinom“ razumijevaju se zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi,
kanalizacije, ceste, željezničke pruge, bunari i ostale građevine čija izrada zahtijeva veće i
složenije radove. Izvođač je dužan omogućiti naručitelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu
količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda. Za svako odstupanje od projekta,
odnosno ugovorenih radova izvođač mora imati pisanu suglasnost naručitelja. On ne može
zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izveo bez takve suglasnosti.
Osim navedenih ugovora bitan je i ugovor o prijevozu. Ugovorom o prijevozu obvezuje se
prijevoznik prevesti na određeno mjesto neku osobu ili stvar, a putnik, odnosno pošiljatelj se
obvezuje da mu za to plati određenu naknadu. Prijevoznikom, prema ovom Zakonu, smatra se
kako osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovitim poslovanjem, tako i svaka druga
osoba koja se ugovorom obveže izvršiti prijevoz uz naknadu. Prijevoznik koji obavlja prijevoz
na određenoj liniji (linijski prijevoz) dužan je redovito i uredno održavati objavljenu liniju. On
je dužan primiti na prijevoz svaku osobu i svaku stvar koji udovoljavaju uvjetima određenim u
objavljenim općim uvjetima. Ako redovita prijevozna sredstva prijevoznika nisu dovoljna za
izvršenje svih zahtijevanih prijevoza, prvenstvo imaju osobe ili stvari za koje je to posebnim
propisima predviđeno, a daljnje se prvenstvo određuje prema redu zahtjeva, s tim da se
između istodobnih zahtjeva prvenstvo određuje prema većoj duljini prijevoza.
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2.2. Uredba o uredskom poslovanju, NN br. 7/09.
Ovom Uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne uprave. Odredbe ove
Uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskoga sabora i Vlade
Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i
službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne
ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.
Uredba uređuje: primitak, otvaranje i pregled pismena i drugih pošiljki (novčanih pismena i
drugih pošiljki (novčanih pisama, paketa, brzojava i dr.). Primljena, razvrstana i raspoređena
pismena te vlastiti akti upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili u urudžbeni
zapisnik, kao osnovne evidencije uredskog poslovanja, onoga dana i pod onim datumom kad
su primljeni odnosno nastali.
Sadržaj
Poglavlje V.

ADMINISTRATIVNO‐TEHNIČKA OBRADA AKTA
Sastavni dijelovi neupravnog akta
Zaglavlje akta
Adresa primatelja
Oznaka predmeta
Veza brojčanih oznaka
Tekst akta
Potpis ovlaštene službene osobe
Otisak službenog pečata
Prilozi
Način otpreme akta
Dostava radi obavijesti ili na znanje
Dostava upravnih akata
Rješavanje više predmeta jednim aktom
Izrada akata
Ostali postupci u vezi s izradom akata
Pripremanje akata za potpis

Napomene i komentari
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1.3. Zakon o općem upravnom postupku, NN br. 47/09.
Ovim se Zakonom uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela,
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne
ovlasti (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju
zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Ovaj se Zakon primjenjuje u postupanju u
svim upravnim stvarima. Samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti
drukčije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako to nije
protivno temeljnim odredbama i svrsi ovoga Zakona. Zakon se primjenjuje na odgovarajući
način na sklapanje upravnih ugovora i na svako drugo postupanje javnopravnih tijela iz
područja upravnog prava, koje ima neposredan učinak na prava, obveze ili pravne interese
stranaka, ako zakonom nije drukčije propisano.Ovaj se Zakon primjenjuje na odgovarajući
način i u postupcima zaštite prava, odnosno pravnih interesa stranaka u predmetima u kojima
pravne osobe koje obavljaju javne službe (u daljnjem tekstu: pružatelji javnih usluga), odlučuju
o njihovim pravima, obvezama ili pravnim interesima, ako zakonom nije propisana sudska ili
druga pravna zaštita.
Sadržaj
Prvi dio ‐ Temeljne odredbe, Glava I., Opće odredbe;
Drugi dio ‐ Pokretanje i vođenje upravnog postupka; Glava III., Dokazivanje, Vještačenje,
Pravila vještačenja, Novčane kazne za svjedoke, odnosno vještake; Glava IV., Radnje u
postupku, Zapisnik
Napomene i komentari
Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi Vlade Republike Hrvatske,
državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama. Zakonom o ustrojstvu i
djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN br. 199/2003, 30/2004, 136/2004, 22/2005,
44/2006, 5/2008, 27/2008 i 77/2009) ustrojavaju se ministarstva i državne upravne
organizacije, te određuje njihov djelokrug i djelokrug središnjih tijela državne uprave.
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi. Jedinice područne (regionalne) samouprave
su županije. Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov
djelokrug i ustrojstvo, način njihova rada, nadzor nad njihovim radom te druga pitanja od
značaja za njihov rad uređena su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008 i 36/2009).
Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je jedinstvena teritorijalna upravna
cjelina kojom se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu.
Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela
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lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te obavljaju druge poslove u
skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave u općini je općinski
načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan.
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4. Zakon o zaštiti okoliša
(Narodne novine, broj 110/07)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuju: načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštita sastavnica
okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, subjekti zaštite okoliša, dokumenti održivog
razvitka i zaštite okoliša, instrumenti zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski
sustav, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša,
osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu, financiranje i instrumenti opće
politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito
očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje
prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i
temelj održivog razvitka.
Okoliš je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Zahvatima u
okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet u okvirima
održivog razvitka. Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša provodi se na način da se ostvari
održivi razvitak sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima.

Sadržaj
I.

II.

III.

OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona
Pojašnjenje pojmova
Primjena drugih propisa i ovoga Zakona u odnosu na posebne propise
Ovlaštenja ministra
Ciljevi zaštite okoliša
NAČELA ZAŠTITE OKOLIŠA
Načelo održivog razvitka
Načelo predostrožnosti
Načelo očuvanja vrijednosti prirodnih dobara, biološke raznolikosti i krajobraza
Načelo zamjene i/ili nadomještaja
Načelo otklanjanja i sanacije štete u okolišu na izvoru nastanka
Načelo cjelovitog pristupa
Načelo suradnje
Načelo onečišćivač plaća
Načelo pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti
Načelo poticanja
Načelo prava na pristup pravosuđu
SASTAVNICE OKOLIŠA I UTJECAJI OPTEREĆENJA
1. Zaštita sastavnica okoliša
Zaštita tla i zemljine kamene kore
Zaštita šumskog područja
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IV.

V.

VI.

Zaštita zraka
Zaštita voda
Zaštita mora i obalnog područja
Zaštita prirode
2. Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš
Zaštita od štetnog utjecaja genetski modificiranih organizama
Zaštita od buke
Zaštita od ionizirajućih zračenja i nuklearna sigurnost
Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija
Zaštita od svjetlosnog onečišćenja
Gospodarenje otpadom
SUBJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA
Savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša
Agencija za zaštitu okoliša
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Osobe ovlaštene za stručne poslove zaštite okoliša
Obveza polaganja stručnog ispita za osobe zaposlene kod ovlaštenika
Revident
DOKUMENTI ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske
Program zaštite okoliša
Izvješće o stanju okoliša
Planovi tvrtki i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti
vezano za područje zaštite okoliša
INSTRUMENTI ZAŠTITE OKOLIŠA
1. Standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi zaštite okoliša
2. Strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš
Obveza provedbe strateške procjene
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene
Planovi i programi koji ne podliježu strateškoj procjeni
Nadležnost za provedbu strateške procjene i ocjene o potrebi strateške
procjene
Način provedbe strateške procjene
Sredstva za stratešku procjenu i ocjenu o potrebi strateške procjene
3. Procjena utjecaja zahvata na okoliš
Definicija i svrha procjene utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvati koji
podliježu ocjeni o potrebi procjene
Izuzeća
Zahtjev nositelja zahvata
Nadležnost
Studija o utjecaju zahvata na okoliš i određivanje sadržaja studije prije
njezine izrade
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Povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Rokovi za provedbu postupaka
Rješenja i obvezni sadržaj rješenja
Važenje rješenja i postupci nakon ishođenja rješenja
Pravo na žalbu
4. Utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje
Cilj i svrha utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Obveze tvrtke u vezi s cjelovitom zaštitom okoliša
Nadležnost za rješavanje o zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta
zaštite okoliša za postrojenje i način utvrđivanja
Način podnošenja zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite
okoliša za postrojenje
Način provedbe postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za
postrojenje
Pokusni rad i puštanje u redoviti rad postrojenja
Obveze operatera nakon ishođene uporabne dozvole, odnosno rješenja o
objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje
Obveza praćenja najboljih raspoloživih tehnika
Prestanak važenja uporabne dozvole u dijelu kojim su utvrđeni objedinjeni
uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za
postojeće postrojenje
Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite
okoliša za postrojenje
5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Obveze operatera u vezi sprječavanja velikih nesreća
Izuzeća
Suglasnost na Izvješće o sigurnosti
Promjene u radu postrojenja
Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera
Informiranje u slučaju velike nesreće
Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino efekta
Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari
6. Prostorni planovi kao instrument zaštite okoliša
7. Prekogranični utjecaj plana i programa, zahvata i postrojenja na okoliš
Obavještavanje druge države o planu i programu
Obavještavanje druge države o zahvatu
Sudjelovanje u postupku o zahvatu u drugoj državi
Obavještavanje druge države o radu postrojenja
Sudjelovanje u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
vezano za postrojenje u drugoj državi
Obavještavanje druge države o velikoj nesreći
8. Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okoliš
9. Sustav okolišnog upravljanja
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VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

Uključivanje organizacije u sustav
PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA
Obuhvat praćenja stanja okoliša
Analize podataka o praćenju stanja okoliša
INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA
INFORMIRANJE JAVNOSTI, SUDJELOVANJE JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI TE
PRISTUP PRAVOSUĐU U PITANJIMA OKOLIŠA
1. Informiranje javnosti o okolišu
2. Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti
3. Pristup pravosuđu
ODGOVORNOST ZA ŠTETU U OKOLIŠU
FINANCIRANJE ZAŠTITE OKOLIŠA
ELEMENTI OPĆE POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA
1 Znak zaštite okoliša
.
2 Priznanja i nagrade
.
3 Obveze proizvođača vezano za označavanje proizvoda i ambalaže, zaštita
. potrošača
4 Odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvitak
.
5 Ekonomski poticaji
.
NADZOR
1. Upravni nadzor
2. Inspekcijski nadzor
KAZNENE ODREDBE
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Napomene i komentari
Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:
– zaštita života i zdravlja ljudi,
– zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke
stabilnosti,
– zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
– zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
– zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
– sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
– sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
– trajna uporaba prirodnih izvora,
– racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,
– uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
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– poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih
sposobnosti,
– ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje,
– napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,
– održivo korištenje prirodnih dobara, bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša,
– unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

5. Zakon o zaštiti zraka
(Narodne novine, broj 178/04)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom određuju mjere, način organiziranja, provođenja i nadzora zaštite i
poboljšanja kakvoće zraka, kao dijela okoliša od općeg dobra, koji ima osobitu zaštitu
Republike Hrvatske
Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka, u cilju održivog razvoja, temelji se na načelima zaštite
okoliša određenim Zakonom o zaštiti okoliša i zahtjevima međunarodnog prava.
U zaštiti i poboljšanju kakvoće zraka primjenjuju se i odredbe Zakona o zaštiti okoliša, ako to
nije ovim Zakonom drukčije propisano.
Zaštita zraka od onečišćivanja uzrokovanih radioaktivnim tvarima, tehnološkim nesrećama i
elementarnim nepogodama uređuje se posebnim zakonima.
Sadržaj
I.
II.
III.

OPĆE ODREDBE
PLAN, PROGRAMI I IZVJEŠĆA
PRAĆENJE I UTVRĐIVANJE KAKVOĆE ZRAKA, EMISIJA I IZVORA EMISIJE
Ocjenjivanje i razvrstavanje područja prema razinama onečišćenosti
Državna mreža za praćenje kakvoće zraka
Lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka
Praćenje kakvoće zraka posebne namjene
Evidentiranje i praćenje emisije i izvora emisije
IV. MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SMANJIVANJE ONEČIŠĆIVANJA ZRAKA
Mjere za sprječavanje onečišćivanja zraka
Mjere za smanjivanje onečišćivanja zraka
Staklenički plinovi
V.
POSLOVI PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA I EMISIJA U ZRAK
VI. INFORMACIJSKI SUSTAV O KAKVOĆI ZRAKA
VII. FINANCIRANJE ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA
VIII. EKONOMSKI POTICAJI
IX. UPRAVNI NADZOR
X.
INSPEKCIJSKI NADZOR
XI. KAZNENE ODREDBE
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XII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
6. Zakon o zaštiti od buke
(Narodne novine, broj 30/09)

Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja
štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom,
osobito u vezi s:
– utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje
buke u okolišu,
– osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okoliša i
– izradom akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se za ocjenu i upravljanje bukom okoliša kojoj su izloženi
ljudi, osobito u izgrađenim područjima, u javnim parkovima ili drugim tihim područjima u
naseljenim područjima, u tihim područjima u prirodi, pored škola, bolnica i drugih zgrada i
područja osjetljivih na buku.
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mjere zaštite od buke koje obvezuju Republiku
Hrvatsku po međunarodnim ugovorima i konvencijama.
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koja nastaje pri uklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili okolnostima koje mogu
izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te narušavati čovjekovu
okolinu u većim razmjerima.
Sadržaj
Zakon sadrži 27. članaka koji obrađuju svrhu i područje primjene zakona, objašnjenje
pojmova, mjere i zaštitu od buke, obvezu izrade strateških karti buke i akcijskih planova,
postupak izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i rješenja o objedinjenim
uvjetima zaštite okoliša i nadzoru nad provedbom Zakona.

7. Zakon o normizaciji
(Narodne novine, broj 163/03)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuju načela i ciljevi hrvatske normizacije, osnivanje, ustrojstvo i
djelatnost nacionalnoga normirnog tijela, pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihova
uporaba.
Predmet normizacije je proizvod, proces ili usluga koju treba normirati.
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Sadržaj
I.
II.
III.

IV.

V.

OPĆE ODREDBE
CILJEVI NORMIZACIJE
HRVATSKO NORMIRNO TIJELO
Osnivanje i djelatnost normirnoga tijela
Članstvo u hrvatskome normirnom tijelu
NORME
Hrvatske norme – priprema, prihvaćanje i izdavanje
Financiranje hrvatskoga normirnog tijela
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
8. Zakon o akreditaciji
(Narodne novine, broj 158/03)

Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i djelatnost tijela koje obavlja poslove nacionalne
službe za akreditaciju, određuje područje u kojemu se provodi akreditacija te akreditacija u
vezi s propisima o ocjenjivanju sukladnosti.
U smislu odredaba ovoga Zakona akreditacija je postupak kojim neovisno akreditacijsko
tijelo službeno potvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi da je sposobna provoditi određene poslove.
Sadržaj
I.
II.
III.
IV.
V.

OPĆE ODREDBE
AKREDITACIJSKO TIJELO
PODRUČJE AKREDITACIJE
AKREDITACIJA U VEZI S PROPISIMA O OCJENI SUKLADNOSTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

9. Zakon o zaštiti i spašavanju
(Narodne novine, broj 174/04, 79/07 i 38/09)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara
u katastrofama i većim nesrećama; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnos‐
tima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i
usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i
koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama, način
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uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja te
nadzor nad provedbom ovoga Zakona.
Ovim se Zakonom propisuju ograničenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na
nekretninama i pokretninama radi zaštite života i zdravlja ljudi.
Sadržaj
I.
II.
III.
IV.

TEMELJNE ODREDBE
TEMELJNE ZADAĆE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPERATIVNE SNAGE
PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. Prava i obveze građana
2. Prava i obveze pravnih osoba
3. Prava i obveze tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Obveze središnjih tijela državne uprave
5. Prava i obveze Vlade Republike Hrvatske
V.
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
VI. JEDINSTVENI OPERATIVNO ‐ KOMUNIKACIJSKI CENTAR ZA HITNE SLUŽBE
VII. PLANIRANJE
VIII. STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI
IX. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
X.
MEĐUNARODNA SURADNJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
XI. INSPEKCIJSKI NADZOR
XII. FINANCIRANJE
XIII. KAZNENE ODREDBE
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Napomene i komentari
Zaštita i spašavanje od interesa je za Republiku Hrvatsku te uživa njezinu osobitu skrb.
Zaštita i spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i spašavanja u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje. Vlada Republike Hrvatske odgovorna je za upravljanje i učinkovito funkcioniranje
sustava zaštite i spašavanja u katastrofama.
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10. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
(Narodne novine, broj 59/00 i 136/04)

11. Zakon o prijevozu opasnih tvari
(Narodne novine, broj 79/07)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za prijevoz opasnih tvari u pojedinim granama prometa,
obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti za imenovanje
sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja
osoba koje sudjeluju u prijevozu, nadležnost državnih tijela u vezi s tim prijevozom te nadzor
nad
provođenjem
zakona.
Svrha je ovoga Zakona siguran prijevoz opasnih tvari.
Ovaj se Zakon primjenjuje na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, u željezničkom
prometu, prometu unutarnjim vodama, te u zračnom prometu.
Sadržaj
I.

II.

OPĆE ODREDBE
Sadržaj i svrha zakona
Područje primjene
Međunarodni ugovori
Značenje pojmova
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SVE GRANE KOPNENOG PROMETA
Dopuštena ambalaža
Odobrenje za ambalažu
Odobrenje cisterni i drugih vrsta ambalaže
Označavanje ambalaže
Oduzimanje odobrenja za ambalažu
Vozila
Preventivne mjere sigurnosti i postupak u slučaju nezgode ili nesreće
Obveze pošiljatelja
Obveze organizatora prijevoza
Obveze pakiratelja
Obveze punitelja
Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora
Obveze utovaritelja
Obveze prijevoznika
Obveze primatelja
Obveze prijevoznika u slučaju gubitka opasnih tvari
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Mjere u slučaju prosipanja ili istjecanja opasnih tvari
Odobrenje za prijevoz
Zahtjev za izdavanje odobrenja
Dodatni uvjeti za izdavanje odobrenja
Posebno odobrenje
Ograničenja
Zabrana označavanja pakovina i vozila
III. SIGURNOSNI SAVJETNIK I OSOBE KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U
CESTOVNOM PROMETU, ŽELJEZNIČKOM PROMETU I UNUTARNJIM PLOVNIM
PUTOVIMA
Sigurnosni savjetnik
Poslovi savjetnika
Stručno osposobljavanje savjetnika
Stručna poduka osoba koje sudjeluju u prijevozu
IV. POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU
Obveze prijevoznika
Obveze pošiljatelja
Uvjeti i obveze vozača
Mjere sigurnosti
Pregled vozila
Stručno osposobljavanje vozača
Nadzor na cesti
Privremena zabrana, odnosno prekid prijevoza
Nadzor kod pošiljatelja, prijevoznika odnosno primatelja
Ulazak na područje Republike Hrvatske
Pravna pomoć
Godišnje izvješće
V.
POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Vrste dopuštenih vlakova, prijevoz opasnih tvari kao ručne prtljage, prijavljene
prtljage ili vozila utovarena na vlak
Obveze pošiljatelja
Obveze punitelja
Obveze prijevoznika
Obveze upravitelja željezničke infrastrukture
VI. ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U ZRAČNOM PROMETU
Uvjeti prijevoza
Nadležnosti u zračnom prometu
VII. POSEBNE ODREDBE O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U UNUTARNJIM VODAMA
Prijevoz unutarnjim vodama
Provjera utovarenog tereta
VIII. OVLASTI INSPEKCIJSKIH I DRUGIH NADZORNIH TIJELA
Nadzor nad provođenjem Zakona
Inspekcijski nadzor
Nacionalno povjerenstvo za prijevoz opasnih tvar
Vođenje evidencija
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Način prikupljanja podataka
IX. PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršaji pravnih i fizičkih osoba
Prekršaji fizičkih osoba
X.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Rok za usklađivanje s odredbama ovog Zakona
Prijevod i objava ugovora iz članka 3. ovoga Zakona
Propisi koji se primjenjuju do donošenja novih
Evidencija nadležnih tijela
Prestanak važenja dosadašnjeg Zakona
Stupanje na snagu i primjena zakona
Napomene i komentari
Za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu kao sastavni dio ovog Zakona primjenjuje
se:
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European
Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road‐ADR) s
njegovim sastavnim dijelovima, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (»Narodne novine«, br.
12/91.).
Za prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu kao sastavni dio ovog Zakona primjenjuje
se:
Zakon o potvrđivanju Protokola od 3. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o
međunarodnom željezničkom prijevozu (Convention concerning International Carriage by Rail‐
COTIF) od 9. svibnja 1980. godine (Protokol 1999.) i Konvencije o međunarodnom
željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od
3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (»Narodne novine«, broj 12/00 –
Međunarodni ugovori), Anex Dodatka C (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari
željeznicom
–
Dangerous
Goods
by
Rail‐RID).
Za prijevoz opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima kao sastavni dio ovog Zakona
primjenjuje se:
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima
(European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland
Waterways‐ADN) prihvaćen je od strane Republike Hrvatske 25. svibnja 2000.
Za prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu kao sastavni dio ovog Zakona primjenjuje se:
Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. (Convention on
International Civil Aviation of 7 December 1944) (Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i
drugi sporazumi broj, 3/1954, 9/1961, 5/62, 11/1962 i Službeni list SFRJ – Međunarodni
ugovori i drugi sporazumi, broj 55/1970, 49/1971, 62/1973 i 15/1978) i Odluka o objavljivanju
mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa
(akcesije) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94.), i– Međunarodni standardi i
preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) Organizacije
međunarodnog civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organisation – ICAO):
Dodatak 18 Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – Siguran prijevoz opasnih
tvari u zračnom prometu (Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation – The
Safe Transport of Dangerous Goods by Air) i ICAO Doc. 9284 AN/905 Tehničke instrukcije za
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siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (Technical Instructions for the Safe
Transport
of
Dangerous
Goods
by
Air).
Za prijevoz radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala kao sastavni dio ovog Zakona
primjenjuje se:
– Bečka konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. godine,
za Republiku Hrvatsku je na snazi od 8. listopada 1991. godine, a odgovarajuća notifikacija o
sukcesiji položena je kod IAEA 29. rujna 1992. godine, (»Narodne novine«, br. 12/93.)
– Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine« – Međunarodni
ugovori i drugi sporazumi 05/01) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
(re.
IAEA:
INFCIRC/274/Rev.1)
– Safety Standards‐Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety
Requirements No. TS‐R‐1– Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti
zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada od 5. rujna 1997.
godine, (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 3/99.).
12. Zakon o zaštiti prirode
(Narodne novine, broj 70/05)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti.
Priroda je u smislu ovoga Zakona sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.
Priroda i prirodne vrijednosti od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu
zaštitu.
Ciljevi i zadaće zaštite prirode su:
– očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i
usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem,
– utvrditi i pratiti stanje prirode,
– osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi njihova trajnoga očuvanja,
– osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što
manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica,
– pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora,
očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika, te očuvanju klime,
– spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i
obavljanja djelatnosti,
– osigurati pravo građana na zdrav život, odmor i razonodu u prirodi.

Sadržaj
I.
II.

OPĆE ODREDBE
ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI
1. Zaštićena područja
2. Zaštićene svojte
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3. Zaštićeni minerali, sirovine i fosili
III. POSTUPAK PROGLAŠAVANJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
1. Zaštićena područja
2. Zaštićene svojte
3. Zaštićeni minerali, sirovine i fosili
4. Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti
IV. PROVOĐENJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE
1. Opće mjere zaštite i očuvanja prirode
2. Zaštita ekoloških sustava
3. Očuvanje ekološke mreže
4. Poticajne mjere za očuvanje i zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti
5. Očuvanje genetske raznolikosti
6. Inventarizacija i praćenje stanja
7. Provođenje zaštite u zaštićenim područjima
8. Zaštita i očuvanje divljih svojti
9. Zaštita minerala, fosila i sigovina
10. Ograničenja u pravnom prometu
11. Izvlaštenje i ograničenje vlasničkog prava
12. Nadoknada štete
V.
KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA
1. Zahvati na zaštićenom području
2. Koncesije i koncesijska odobrenja
3. Korištenje minerala, fosila i sigovina
VI. PLANIRANJE I ORGANIZACIJA ZAŠTITE PRIRODE
1. Temeljni dokumenti zaštite prirode
2. Obavljanje upravnih i stručnih poslova zaštite prirode
3. Obavljanje stručnih poslova zaštite prirode
VII. PRISTUP INFORMACIJAMA I SUDJELOVANJE JAVNOSTI
1. Obavješćivanje javnosti
2. Sudjelovanje javnosti u odlučivanju
3. Čuvanje i korištenje podataka
VIII. ZNAK ZAŠTITE PRIRODE
IX. PROMICANJE ODGOJA I OBRAZOVANJA O ZAŠTITI PRIRODE
X.
PRIZNANJA I NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U ZAŠTITI PRIRODE
XI. FINANCIRANJE ZAŠTITE PRIRODE
XII. NADZOR
1. Upravni nadzor
2. Neposredni nadzor u zaštićenim područjima
3. Inspekcijski nadzor
XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Napomene i komentari
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Zaštita i očuvanje prirode temelji se na načelima:
– svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti,
zaštiti prirodnih vrijednosti i očuvanju općekorisne uloge prirode,
– neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo,
– u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno je primjenjivati načela, mjere i
uvjete zaštite prirode,
– zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi
izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije posljedica
nastale štete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete,
– javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode, pravo na pravodobno
obavješćivanje o štetama u prirodi i o poduzetim mjerama za njihovo uklanjanje, te pravo na
mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o prirodi.
Zaštita prirode provodi se očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitom prirodnih
vrijednosti.
Zaštita prirode provodi se osobito:
– utvrđivanjem i procjenom stanja sastavnica biološke i krajobrazne raznolikosti,
– provedbom mjera zaštite prirode,
– unošenjem uvjeta i mjera zaštite prirode u dokumente prostornog uređenja i planove
gospodarenja i upravljanja prirodnim dobrima u djelatnostima rudarstva, poljoprivrede,
šumarstva, lovstva, ribarstva, vodnoga gospodarstva i drugih djelatnosti od utjecaja na
prirodu,
– izradom izvješća o stanju prirode, donošenjem i provedbom strategije, programa, akcijskih
planova i planova upravljanja,
– utvrđivanjem prirodnih vrijednosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti,
– uspostavom sustava upravljanja prirodnim vrijednostima i zaštićenim prirodnim
vrijednostima,
– povezivanjem i usklađivanjem državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode,
– poticanjem znanstvenog i stručnog rada u području zaštite prirode,
– obavješćivanjem javnosti o stanju prirode i sudjelovanjem javnosti u odlučivanju o zaštiti
prirode,
– poticanjem i promicanjem zaštite prirode, te razvijanjem svijesti o potrebi zaštite prirode u
odgoju i obrazovanju.
13. Zakon o prostornom uređenju i gradnji
(»Narodne novine«, broj 76/07)
Područje primjene i svrha propisa
Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne
vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim
postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor.
Sustav prostornog uređenja čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava
praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja
dokumenata prostornog uređenja te uređenje građevinskog zemljišta.
26
Sažetak legislative za polaganje stručnog ispita HKITPIT
Opći dio ispita

Prostornim uređenjem se ostvaruju pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih,
prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske kao
osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa
prostornom planiranju.
Gradnja u smislu ovoga Zakona smatra se projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje
građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju
ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih
zakona, hrvatskih normi i pravila struke, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju nove građevine na odgovarajući se način
primjenjuju na rekonstrukciju, uklanjanje i održavanje građevine, ako ovim Zakonom ili
propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.
Sadržaj
I.

II.

III.

Opće odredbe
1.1
Načela prostornog uređenja
1.2
Bitni zahtjevi za građevinu
Prostorno uređenje
2.1
Subjekti prostornoga uređenja
2.2
Informacijski sustav prostornog uređenja
2.3
Dokumenti praćenja stanja u prostoru
2.4
Zaštićena područja od posebnog interesa za državu
2.5
Dokumenti prostornog uređenja
2.5.1
Opće odredbe
2.5.2
Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti države
2.5.3
Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti županije i grada
zagreba
2.5.4
Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili
općine
2.6
Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja
2.7
Provođenje dokumenata prostornog uređenja
2.8
Parcelacija građevinskog zemljišta
2.9
Uređenje građevinskog zemljišta
2.10 Urbana komasacija
2.10.1 Opće odredbe o urbanoj komasaciji
2.10.2 Komasacijska povjerenstva
2.10.3 Postupak komasacije
Gradnja
3.1
Sudionici u gradnji
3.2
Projekti
3.3
Građenje građevina
3.3.1
Rješenje o uvjetima građenja
3.3.2
Potvrda glavnog projekta
3.3.3
Građevinska dozvola
3.3.4
Izmjene tijekom građenja
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3.4
Posebni slučajevi građenja
3.5
Ostali posebni slučajevi
3.6
Prijava početka građenja i gradilište
3.7
Uporaba građevina
3.8
Uklanjanje građevina
Nadzor
4.1 Upravni nadzor
4.2 Inspekcijski nadzor
Kaznene odredbe
Prijelazne i završne odredbe

IV.

V.
VI

Napomene i komentari
Temeljem ovoga Zakona provodi se, u skladu, s prostornim uređenjem izdavanje lokacijskih
dozvola i drugih akata vezanih uz prostorno uređenje i gradnju: lokacijskih dozvola, rješenja o
utvrđivanju građevinske čestice, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, rješenja o uvjetima
građenja, potvrde glavnog projekta, tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih
dozvola, dozvola za uklanjanje građevine, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog
stanja, uvjerenja za uporabu građevine, uvjerenja o vremenu građenja građevine,
potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje), rješenja za građenje,
vođenje evidencije o izdanim aktima, izdavanje i drugih akata sukladno zakonima i propisima
kao i ostali poslovi. Pri gradnji prometnica važnu ulogu ima navedeni Zakon.

14. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(Narodne novine, broj 64/08 i 67/09)
Područje primjene i svrha propisa
Ovom Uredbom pobliže se određuju zahvati za koje se provodi procjena utjecaja zahvata
na okoliš; zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način
provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš; način rada i obvezni sadržaj mišljenja
koje daje povjerenstvo; način sudjelovanja ovlaštenika; način provedbe postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe postupka izdavanja upute o
sadržaju studije na zahtjev nositelja zahvata; način informiranja i sudjelovanja javnosti i
zainteresirane javnosti u postupcima koji se uređuju ovom Uredbom; kriteriji i način
pojedinačnih ispitivanja na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš.
Sadržaj
I.
II.

OPĆE ODREDBE
ZAHVATI ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I ZAHVATI
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ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
III.
NAČIN PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
IV.
NAČIN PROVEDBE POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA
OKOLIŠ
V.
NAČIN PROVEDBE POSTUPKA IZDAVANJA UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE NA ZAHTJEV
NOSITELJA ZAHVATA
VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Prilog 1.
Popis zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš
Prilog 2.
Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo
Prilog 3.
Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš, a za koje je nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u gradu Zagrebu
Prilog 4.
Obvezni sadržaj studije
Prilog 5.
Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš
Prilog 6.
Sadržaj zahtjeva za izdavanje upute o sadržaju studije
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