
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANOM  
JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu 

prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku 

upisa u registre Hrvatske komore primalja  

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje provodi savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o prijedlogu Izmjena i dopuna 
Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore 
primalja    

 
Datum dokumenta 

 
kolovoz / rujan 2017. 

 
Verzija dokumenta 

   Prva 

 
Vrsta dokumenta 

 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

   Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku upisa u registre 

Hrvatske komore primalja 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Hrvatska komora primalja 

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

  

______________ 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama 
ili 
na drugi odgovarajući 
način? 

 

_____ 
 
 

http://www.komora-

primalja.hr/ 

 

Internetske stranice tijela 
nadležnog za izradu nacrta 
stranice 

_____ 

 
 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko 
je vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 

 

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku 

upisa u registre Hrvatske komore primalja objavljen je 

09. kolovoza 2017. i nalazio se na internetskoj stranici do 

08. rujna 2017. 

http://www.komora-primalja.hr/
http://www.komora-primalja.hr/


  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

 Aktivna volonterka HKP dostavila je sljedeće prijedloge 

kako slijedi; 

1.Predlaže se da čl.6. glasi: “Postupci započeti prema 

odredbama Pravilnika od 17. studenog 2016. dovršiti će se 

prema odredbama ovih Izmjena i dopuna odnosno „novog“ 

Pravilnika.“ 

2.Predlaže se da čl.7. glasi:” Ove Izmjene i dopune 

Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore 

primalja stupaju na snagu osmog dana od dana objave na 

službenoj web stranici Komore” 

Svi zaprimljeni prijedlozi smatraju se opravdanim stoga su 

uvršteni u konačan prijedlog IID Pravilnika o postupku 

upisa u register Hrvatske komore primalja. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane 
javnosti na određene odredbe 
nacrta 

 

_______ 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


