
OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće 
uporabe

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Ministarstvo zdravstva

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predmetima opće 
uporabe

Datum dokumenta 3. prosinca 2021. godine

Verzija dokumenta I.

Vrsta dokumenta Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
predmetima opće uporabe

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade

122. Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu, IV. 
tromjesečje - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
predmetima opće uporabe

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta

Ministarstvo zdravstva

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta?

 U postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za 
izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o predmetima opće uporabe nisu bili uključeni 
predstavnici zainteresirane javnosti.

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?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 
putem središnjeg državnog internetskog portala za 
savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanja" u periodu od 09. do 
24. studenoga 2021. godine. Svi zainteresirani mogli su 
dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare putem 
središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-
Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo
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ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje

Ukupno su zaprimljena 2 komentara, od toga je jedan 
komentar zaprimljen izvan e-Savjetovanja na e-mail adresu: 
savjetovanje@miz.hr. Zaprimljeni komentari nisu prihvaćeni.

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
troškove.
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