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Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću u postupcima donošenja  

zakona, drugih propisa i akata u 2010. godini 
 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila 
je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 
zakona, drugih propisa i akata (NN140/2009). Prihvaćajući Kodeks Vlada je 
istovremeno obvezala Ured za udruge da u roku tri mjeseca od objave Kodeksa u 
Narodnim novinama izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne 
edukacije koordinatora za savjetovanje koji će biti imenovani u državnim tijelima. 
Početkom veljače 2010. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Nacrt 
Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i istovremeno o njemu otvorio 
javnu raspravu. Osim objavljivanja na internetskoj stranici www.uzuvrh.hr o nacrtu 
Smjernica organizirane su i četiri regionalna savjetovanja - javne rasprave i to 16. 
veljače u Rijeci, 17. veljače u Zagrebu, 22. veljače u Osijeku i 5. ožujka u Splitu. 
 
Smjernice za primjenu Kodeksa još su jednom predstavljene na konferenciji Novi 
oblici komunikacije s građanima, koju su 24. svibnja 2010. u prostorima Hrvatskoga 
sabora zajednički organizirali Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska 
informacijsko-dokumentacijska referalna agencija – HIDRA. Na Konferenciji je 
sudjelovalo oko 120 sudionika - predstavnika državnih institucija, diplomatskog 
zbora, akademske zajednice, medija i organizacija civilnoga društva, a u uvodnom 
dijelu konferencije sudionicima su se obratili visoki državni dužnosnici na čelu s 
potpredsjednikom Sabora, potpredsjednikom Vlade, izaslanikom Predsjednika 
Republike, državnim tajnikom Ministarstva uprave, kao i veleposlanik zemlje 
predsjedavateljice Vijećem Europske unije. Savjet za razvoj civilnoga društva, kao 
Vladino savjetodavno tijelo, raspravljao je o Smjernicama na svojoj drugoj sjednici, 
održanoj 28. svibnja 2010. Nakon provedenih brojnih rasprava, na sjednici održanoj 
27. srpnja 2010. godine, Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje 
korupcije, na čelu s predsjednicom Vlade, poduprlo je primjenu Kodeksa savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 
te Smjernica za primjenu Kodeksa kao podlogu za izobrazbu koordinatora za 
savjetovanja u tijelima državne uprave. 
 
Ured za udruge početkom svibnja 2010. svim je središnjim tijelima državne uprave, 
odnosno, uredima Vlade Republike Hrvatske zaduženima za izradu nacrta zakona, 
drugih propisa i akata na znanje dostavio prijedlog Smjernica za primjenu Kodeksa 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih 
propisa i akata. Tom je prilikom od spomenutih tijela traženo da imenuju koordinatora 
za savjetovanje s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću. Naglašena je važnost da to budu stalno dostupne 
osobe koje raspolažu ključnim informacijama o postupku / prijedlogu koji je u tijeku i 
budu spona između zainteresirane javnosti i nadležnog tijela koje izrađuje nacrt 
zakona, odnosno, nacrt nekog drugog propisa ili akta. Za imenovane koordinatore 
Ured za udruge je izradio u suradnji s Centrom za stručno usavršavanje državnih 
službenika Ministarstva uprave program izobrazbe o primjeni Kodeksa savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. 
Prvi seminar izobrazbe pod nazivom Civilno društvo i javna uprava održan je 7. 
srpnja 2010. u Centru za stručno osposobljavanje državnih službenika pri 
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Ministarstvu uprave, na kojoj je prisustvovala i prva skupina koordinatora za 
savjetovanje. U trenutku izvještavanja svoje su koordinatore imenovala i o tome 
obavijestila Ured za udruge 24 tijela. Koordinatore za savjetovanje još nisu imenovali 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo turizma. 
 
Ured za udruge u studenom 2010. tiskao je publikaciju Smjernice za primjenu 
Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata. Na sastanku s koordinatorima za savjetovanje održanom 17. 
prosinca 2010., na kojem je bilo nazočno 16 koordinatora, predstavnici Ureda za 
udruge predstavili su spomenute Smjernice te informirali koordinatore o 
mogućnostima sudjelovanja u predstojećim programima izobrazbe. Pored toga, 
zaključeno je da koordinatori za savjetovanje trebaju, u suradnji s nadležnim 
službama u svojim tijelima, na mrežnim stranicama tijela dogovoriti kreiranje 
podstranice sa sadržajem vezanim za proces savjetovanja. Također, o svim 
otvorenim postupcima savjetovanja koordinatori trebaju obavijestiti i Ured za udruge, 
koji će tu obavijest putem svoje internetske stranice učiniti dostupnom svima koji 
posjećuju ovu stranicu. Konačno, dogovoren je i način dostave primjera pozitivne 
prakse u primjeni Kodeksa tijekom 2010. godine, a za potrebe informiranja 
predstavnika Europske komisije te ostalih dionika i šire javnosti o mjerama 
poduzetima u svrhu jačanja otvorenosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti. U 
nastavku je pregled primjera provedbe savjetovanja državnih tijela i zainteresirane 
javnosti pri donošenju novih zakona, drugih propisa i akata tijekom 2010. godine kao 
sastavni dio ovog izvješća.  



Pregled primjera provedbe savjetovanja državnih tijela i zainteresirane javnosti 
pri donošenju novih zakona, drugih propisa i akata tijekom 2010. godine 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Radni materijal 
Prijedloga nacrta 
Zakona o policiji  

Javno objavljen na 
Internet stranici 
www.mup.hr ; datum 
objave: 29. listopada 
2010.  

Od 29. listopada do 15. 
studenog 2010. (15 
dana).  

Sindikat policije Hrvatske, 
Nezavisni sindikat policije i 
Sindikat državnih službenika i 
namještenika aktivno je od 
samog početka uključen u rad 
radne skupine. 

Tijekom studenog i 
prosinca 2010.:  sastanci 
radne skupine; održano 7 
radionica i to 5 u najvećim 
policijskim upravama, 
jedna sa predstavnicima 
navedenih sindikata i 
jedna za djelatnike 
Policijske akademije. 

U 15 dana zaprimljeno je 
oko 100 prijedloga putem 
dvije mail adrese. Svima 
je potvrđeno da je njihov 
prijedlog, primjedba ili 
kritika zaprimljena te da 
će ju razmotriti radna 
skupina.   

MINISTARSTVO UPRAVE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Konačni prijedlog 
zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe (u 
proceduri donošenja u 
Hrvatskom saboru) 

  Osim predstavnika središnjih 
tijela državne uprave sudjelovali 
su i predstavnici Državnog 
izbornog povjerenstva, Državnog 
ureda za reviziju, te predstavnik 
Transparency international 
Hrvatske. 
 

8. lipnja 2010. godine, u 
organizaciji Transparency 
international Hrvatske, 
održan je „Okrugli stol“ o 
Nacrtu prijedloga zakona 
o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne 
promidžbe, na kojem su 
sudjelovali predstavnici 

Povratna informacija 
pružena je na 
sastancima radne grupe 
za izradu Konačnog 
prijedloga zakona, na 
kojima su sudjelovali i 
predstavnik 
Transparency 
internationala Hrvatske, 

http://www.mup.hr/
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GONG-a, Državnog 
izbornog povjerenstva, 
Državnog ureda za 
reviziju, te predstavnici 
Transparency 
internationala Bosne i 
Hercegovine, Makedonije i 
predstavnici drugih 
država. 

Državnog izbornog 
povjerenstva i Državnog 
ureda za reviziju, a 
očitovanje o 
primjedbama Državnog 
izbornog povjerenstva i 
Državnog ureda za 
reviziju koje nisu 
prihvaćene, zajedno s 
očitovanjima o 
primjedbama tijela 
državne uprave 
dostavljene su tim 
tijelima i Vladi Republike 
Hrvatske. 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
pravu na pristup 
informacijama 
(„Narodne novine“, 
broj 144/10) 

Nacrt prijedloga zakona 
o izmjenama i dopunama 
Zakona o pravu na 
pristup informacijama bio 
je javno objavljen na 
Internetskoj stranici 
Ministarstva uprave (7 
dana tijekom mjeseca 
svibnja 2010. godine). 

7 dana. Predstavnici udruga GONG, 
Transparency International  
Hrvatska i Hrvatske udruge 
poslodavaca. 

28. svibnja 2010. godine u 
Ministarstvu uprave, 
održana je javna rasprava 
o Nacrtu prijedloga 
zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
pravu na pristup 
informacijama.  

 

Uredba o klasifikaciji 
radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) 
samoupravi („Narodne 
novine“, broj 74/2010) 

U veljači 2010. osnovano 
Povjerenstvo za izradu 
Nacrta uredbe. 

Veljača – travanj 2010. Predstavnici udruga jedinica 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, Sindikata državnih 
i lokalnih službenika i 
namještenika u Republici 
Hrvatskoj, akademske zajednice 
(Pravnog fakulteta u Zagrebu) i 
neovisni stručnjak s ovog 
područja. 

Radni sastanci: 8.2.2010., 
4.3.2010., 1.4.2010. Na 
zahtjev Udruge županija, 
Nacrt uredbe prezentiran 
je i županima te 
zamjenicima 29.4.2010.  
Tekst je i službeno 
dostavljen na mišljenje 
svim predstavnicima 
zainteresirane javnosti 
19.4.2010. i razmotrene 

S obzirom da su svi 
predstavnici 
zainteresirane javnosti 
sudjelovali u izradi Nacrta 
uredbe, povratna 
informacija pružena im je 
neposredno na 
sastancima jer se o 
svakom prijedlogu i 
primjedbi raspravljalo. 
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su njihove dodatne 
primjedbe prije upućivanja 
Vladi Republike Hrvatske. 

Uredba o raspisivanju i 
provedbi javnog 
natječaja i internog 
oglasa u državnoj 
službi („Narodne 
novine“, broj 74/2010) 

Nacrt prijedloga uredbe 
je u svibnju 2010. 
dostavljen na mišljenje 
svim državnim tijelima i 
sindikatima državnih 
službi. 

 Sindikati državnih službi.   

Akcijski plan za 
provedbu Strategije 
razvoja ljudskih 
potencijala u državnoj 
službi 2010.-2013. 
(Vlada usvojila 22. 
travnja 2010.) 

Osnovana radna grupa 
za izradu Nacrta 
akcijskog plana. 
 

Veljača - travanj 2010. 
Godine.  

Predstavnici akademske 
zajednice (Pravnog fakulteta u 
Zagrebu), stručnjaci British 
Council-a i Projekta danske 
bilatelarne pomoći ”Potpora 
izradi Strategije razvoja ljudskih 
potencijala u državnoj službi”. 

Održano je više sastanaka 
radne grupe. Tekst je i 
službeno dostavljen na 
mišljenje svim 
predstavnicima 
zainteresirane javnosti i 
razmotrene su njihove 
dodatne primjedbe prije 
upućivanja Vladi 
Republike Hrvatske. 

S obzirom da su svi 
predstavnici 
zainteresirane javnosti 
sudjelovali u izradi Nacrta 
akcijskog plana, povratna 
informacija pružena im je 
neposredno na 
sastancima jer se o 
svakom usmenom i 
pisanom prijedlogu i 
primjedbi raspravljalo. 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVO, RADA I PODUZETNIŠTVA 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Strategija razvoja 
ženskog poduzetništva 
u RH 2010.-2013. 

Objava na internetskoj 
stranici Vlade RH. 
 

Strategija je bila u 
izradi od srpnja 2008. 
do prosinca 2009., a u 
radu Stručne radne 
skupine uz nadležna 
tijela državne uprave i 
Ured za ravnopravnost 
spolova Vlade RH,  

U izradi Strategije sudjelovali:  
Udruga poduzetnica i 
Menadžerica KRUG, HGK i 
HOK; Strategiju je izradio 
CEPOR koji je glavni 
predstavnik tzv. THINK TANK 
potpornih institucija 
poduzetništva; vodeća osoba je 

Organizirane su dvije 
fokus grupe  u rujnu 2009. 
u Zagrebu i Osijeku. 
Sudjelovali su predstavnici 
poduzetničkih potpornih 
institucija, poduzetnice, 
udruge žena, razni ženski 
centri,  klubovi žena, 

Povratne informacije su 
bile pohvalne i potvrdne, 
te nije bilo potrebe za 
objavom suprotnih 
stajališta. 
Potvrđeno je da Strategija 
koja je izrađena temeljem 
analiza stanja ženskog 
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sudjelovala je Udruga 
poduzetnica i 
menadžerica Krug te 
imenovane  
predstavnice HGK i 
HOK, tako da je 
savjetovanje trajalo do 
donošenja Strategije 
na 45. sjednici Vlade 
RH, 11. ožujka 2010. 

bila prof.dr.sc. Slavica Singer 
koja je predsjednica uprave 
CEPOR-a,  ujedno je bila 
predstavnica regionalnih 
inicijativa i akademske 
zajednice; u izradi Strategije 
korištena je dobra praksa EU, a 
napose konzultantska pomoć 
gđe. Dinah Bennett, direktorice 
Centra za poduzetničko učenje 
pri Durham Sveučilištu u Velikoj 
Britaniji, te osnivačice “Women 
into the Network“ projekta i 
mreže; također su korišteni 
rezultati GEM projekta; 
time je pokrivena i najšira tj. 
međunarodna  stručna javnost. 

predstavnici akademske 
zajednice, 
novinari  iz raznih medija, 
predstavnici županije, 
lokalne uprave i 
samouprave, lokalne 
podružnice banaka, a bilo 
je i predstavnika iz 
susjednih država. 

poduzetništva iz više 
skupina promatranja 
(društvena okolina, 
zaposlenost, poslovne 
djelatnosti, obrazovanje, 
socijala) tj.  izvora 
informacija, utvrđenim 
aktivnostima obuhvaća 
pozitivna stajališta šire, a 
ne samo poduzetničke 
javnosti. 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
javnoj nabavi (izrada 
nacrta u tijeku) 

1. radni nacrt izmjena i 
dopuna Zakona o javnoj 
nabavi (nije službeni 
Nacrt prijedloga zakona) 
objavljen na internetskim 
stranicama 
www.javnanabava.hr.  

3 mjeseca. HUP, HGK, HOK, Udruga 
gradova u Republici Hrvatskoj, 
Udruga općina u Republici 
Hrvatskoj, Hrvatska zajednica 
županija, pojedinačni naručitelji i 
gospodarski subjekti te svi ostali 
zainteresirani. 

29. studenog 2010. 
organiziran okrugli stol na 
temu predstavljanja prvog 
radnog nacrta izmjena i 
dopuna Zakona o javnoj 
nabavi. 

U tijeku je izrada nacrta 
prijedloga na temelju 
dostavljenih informacija 
slijedom savjetovanja. 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
mirovinskom 
osiguranju (NN, br. 
121/2010) 

Nacrt prijedloga zakona i 
Konačni prijedlog zakona 
(II. čitanje) upućeni na 
mišljenje predstavnicima 
zainteresirane javnosti – 
sindikati, poslodavci, 
udruge umirovljenika i 
starijih osoba. 

Nacrt prijedloga 
zakona i Konačni 
prijedlog zakona 
dostavljeni na mišljenje 
sindikalnim 
središnjicama i 
Hrvatskoj udruzi 
poslodavaca putem 
Ureda za socijalno 
partnerstvo Vlade RH. 

Predstavnici sindikata, 
poslodavaca, udruga 
umirovljenika i starijih osoba, 
akademske zajednice. 

18.6.2010. -  okrugli stol u 
MINGORP-u s 
predstavnicima sindikata, 
poslodavaca, akademske 
zajednice, predstavnicima 
Svjetske banke; 
8.9.2010. – sastanak s 
udrugama umirovljenika i 
starijih osoba u 
MINGORP-u; 
21.9.2010. – sastanak sa 

Povratne informacije, 
odnosno očitovanja na 
primjedbe i prijedloge 
upućeni u pisanom obliku 
izravno predstavnicima 
zainteresirane javnosti. 

http://www.javnanabava.hr/
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predstavnicima sindikalnih 
središnjica u MINGORP-u. 

Nacionalni plan 
poticanja zapošljavanja 
za razdoblje 2011.-
2012. 
Napomena: 
Nacionalni plan još nije 
usvojen na Vladi RH jer 
se čeka  odobrenje 
njegovih potpora od 
Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja 

Sadržaj dokumenta 
dostavljan je 
elektronskom poštom 
predstavnicima svih  
sudionika. 

Savjetovanje sa 
tijelima državne 
uprave, socijalnim 
partnerima i subjektima 
civilnog društva trajalo 
je od početka rujna do 
početka prosinca 2010. 

U radnu skupinu uključeno oko 
pedesetak članova koji su iz 
tijela državne uprave, Hrvatske 
udruge poslodavaca, 
predstavnici sindikalnih 
središnjica i predstavnici 
nevladinih udruga ( mladi, osobe 
s invaliditetom, nacionalne 
manjine, nezaposleni i dr.). 

U veljači 2010. godine 
održana međunarodna 
konferencija o rezultatima 
prethodnog Nacionalnog 
plana poticanja 
zapošljavanja 2009.-2010. 
za 2009. godinu na kojoj 
su uz predstavnike 
sudionika radne skupine 
prisustvovali i predstavnici 
Europske komisije. 

U drugoj polovini prosinca 
2010.godine je svim 
sudionicima elektronskim 
putem i pisanim 
odgovorom  obrazloženo 
iz kojih razloga neki od 
prijedloga ili primjedbi nije 
bilo moguće prihvatiti. 
 

Nacionalna klasifikacija 
zanimanja 2010.- NKZ 
10 
(usvojena i objavljena  
u prosincu 2010. ) 

Sadržaj dokumenta 
dostavljan je 
elektronskom poštom 
predstavnicima svih  
sudionika. 

Savjetovanje sa 
tijelima državne 
uprave, socijalnim 
partnerima, subjektima 
civilnog društva i 
strukovnim komorama 
trajalo je od početka 
prosinca 2010. 

U radnu skupinu uključeno oko 
pedesetak članova iz tijela 
državne uprave, socijalnih 
partnerai nevladinih udruga i 
svih strukovnih komora. 

Organizirana  završna 
rasprava radne skupine 
09. prosinca 2010. na 
kojoj  je definiran konačni 
NKZ-10.  
 

Nakon završne rasprave 
na NKZ-10 nije bilo 
dodatnih primjedbi niti 
prijedloga. 

MINISTARSTVO OBRANE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Strategija nacionalne 
sigurnosti Republike 
Hrvatske 

http://www.morh.hr/aktua
lne-teme/sns/nacrt-
strategije-nacionalne-
sigurnosti.html 

30 dana (početak 
prosinac 2010. - javna 
rasprava tijeom 
siječnja 2011.). 

Predstavnici udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata i ostalih 
organizacija civilnog društva. 
 

Konferencija za medije 
povodom predstavljanja 
Nacrta Strategije 
nacionalne sigurnosti, 
23.12.2010. 
Javna rasprava i panel 
diskusije, siječanj 2011. 

Provedba savjetovanja u 
tijeku - siječanj 2011. 

http://www.morh.hr/aktualne-teme/sns/nacrt-strategije-nacionalne-sigurnosti.html
http://www.morh.hr/aktualne-teme/sns/nacrt-strategije-nacionalne-sigurnosti.html
http://www.morh.hr/aktualne-teme/sns/nacrt-strategije-nacionalne-sigurnosti.html
http://www.morh.hr/aktualne-teme/sns/nacrt-strategije-nacionalne-sigurnosti.html
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Okrugli stol s 
predstavnicima udruga 
proizašlih iz Domovinskog 
rata, 11.01.2011. u 12 
sati, HVU, Ilica 256b (Mala 
dvorana časničkog doma) 
Okrugli stol s 
predstavnicima 
organizacije civilnog 
društva, 14.01.2011. u 12 
sati, HVU, Ilica 256b (Mala 
dvorana časničkog doma) 
Okrugli stol Vlade RH, 
siječanj 2011. 

MINISTARSTVO KULTURE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Zakon o elektroničkim 
medijima 
 (NN, 153/09) 

Internetske stranice 
Ministarstva kulture, 29. 
travnja 2009. Godine. 

20 dana. Hrvatsko novinarsko društvo, 
NUT – nacionalna udruga 
televizija, HURIN-hrvatska 
udruga radija i novina, NEMEZA-
udruga za razvoj neprofitnih 
medija. 

Održani su brojni okrugli 
stolovi u organizaciji 
Hrvatskog novinarskog 
društva, Fakulteta 
političkih znanosti  te 
strukovnih udruga. 

Zakon se objavljuje na 
internetskim stranicama 
Ministarstva i Vlade RH 
prije slanja u Hrvatski 
sabor, te sadrži 
obrazloženje zašto su 
pojedini prijedlozi 
prihvaćeni. 

Zakon o Hrvatskoj 
radioteleviziji 
 (NN, 137/10) 

Internetske stranice 
Ministarstva kulture, 1. 
travnja 2010. Godine. 

30 dana. Hrvatska udruga producenata, 
Društvo hrvatskih filmskih 
redatelja, Hrvatska glazbena 
unija, Hrvatsko novinarsko 
društvo, NUT – nacionalna 
udruga televizija, HURIN. 

- Medijski utorak,  30.03. 
2010.  
- Danas i sutra javne 
televizije i radija, 
Novinarski dom, 31.03. 
2010.  

Zakon se objavljuje na 
internetskim stranicama 
Ministarstva i Vlade RH 
prije slanja u Hrvatski 
sabor, te sadrži 
obrazloženje zašto su 
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 - Javna rasprava o Nacrtu 
prijedloga Zakona o HRT-
u u organizaciji 
Samostalnog sindikata 
radnika HRT-a, 14. travnja 
2010.  
- Javna rasprava o Nacrtu 
prijedloga Zakona o HRT-
u u organizaciji  
glazbeničkih udruga u 
kulturi, 20. travnja 2010.  
- Predstavljanje rezultata 
znanstvenog istraživanja 
sadržaja središnjih 
informativnih emisija HTV-
a, Nove TV i RTL-a , 20. 
travnja 2010. godine  
-  Okrugli stol pod nazivom 
"Javna ili državna 
radiotelevizija? 26. travnja 
2010.  
-  tribina Društva 
hrvatskih filmskih redatelja 
u suradnji s Hrvatskom 
udrugom producenata, 
Hrvatskom udrugom  
nezavisnih televizijskih 
producenata i Hrvatskim 
novinarskim društvom, 23. 
travnja 2010.  

pojedini prijedlozi 
prihvaćeni. 

Pravilnik o uvjetima i 
načinu stjecanja 
stručnih zvanja u 
muzejskoj struci  
(NN, 97/10) 

Internetske stranice 
Ministarstva kulture, 22. 
travnja 2010. godine.  

15 dana. Hrvatsko muzejsko društvo. Javna rasprava, 28. 
travnja 2010. godine. 
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Pravilnik o uvjetima i 
načinu stjecanja 
stručnih zvanja u 
arhivskoj struci 
(NN, 107/10) 

Internetske stranice 
Ministarstva kulture, 10. 
lipnja 2010. godine. 

15 dana. Hrvatsko arhivističko društvo.   

Nacrt Pravilnika o 
uvjetima i načinu 
stjecanja stručnih 
zvanja u knjižničarskoj 
struci 

Internetske stranice 
Ministarstva kulture, 4. 
lipnja 2010. godine.  

15 dana. Hrvatsko knjižničarsko društvo.   

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 
Naziv Zakona, drugog 
propisa ili akta  

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Nacrt prijedloga 
Zakona o zaštiti od 
svjetlosnog 
onečišćenja 

web stranica Ministarstva 
www.mzopu.hr počevši 
od 22.12.2010. 

Od 22.12.2010. do 
20.01.2011. 

- - - 

Nacrt Pravilnika o 
ambalaži i ambalažnom 
otpadu 

web stranica Ministarstva 
www.mzopu.hr počevši 
od 15.11.2010. 

Od 15.11.2010. do 
15.12.2010. 
Bit će ponovljena. 

- - - 

Prijedlog Uredbe o 
tehničkim standardima 
zaštite okoliša za 
smanjenje emisija 
hlapivih organskih 
spojeva koji nastaju 
tijekom punjenja 
motornih vozila 
benzinom na 
benzinskim postajama 

web stranica Ministarstva 
www.mzopu.hr počevši 
od 20.10.2010. 

Od 20.10.2010. do 
15.11.2010. 

- Rujan/listopad 2010. 
 - konzultirane pravne i 
fizičke osobe, vlasnici ili 
korisnici benzinskih 
postaja 

- 

Prijedlog Uredbe o 
web stranica Ministarstva Od 28.07. do 28.08. 

- Ožujak 2010. - dopisom 

http://www.mzopu.hr/
http://www.mzopu.hr/
http://www.mzopu.hr/
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izmjenama i dopunama 
Uredbe o emisijskim 
kvotama stakleničkih 
plinova i načinu 
trgovanja emisijskim 
jedinicama 

www.mzopu.hr počevši 
od 28.07.2010. 

2010. -  HUP, prezentacija, 
Prijenos pravne stečevine 
EU u području zaštite 
zraka i zaštite klime 
svibanj - održan radni 
sastanak s predstavnicima 
zrakoplovnih  kompanija 

Nacrt Pravilnika o 
osiguranju 
pristupačnosti 
građevinama osobama 
s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti 

web stranica Ministarstva 
www.mzopu.hr od 15.07. 
do 15.09.2010. godine 

Od 15.07.2010. do 
15.09.2010. 

Riječ je o situaciji kada se 
donosi novi Pravilnik samo 
formalne naravi, obzirom da je 
postojeći Pravilnik donesen 
temeljem prije važećeg zakona, 
pa se ovom prilikom Pravilnik 
usklađuje s novim Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji 
(„Narodne novine“ broj 76/07 i 
38/09). 
Odluka je Ministarstva da ne 
osniva posebno Povjerenstvo, 
već da s pojedinim predlagačem 
izmjena raspravi prijedlog i 
odluči hoće li i na koji način 
prijedlog ugraditi u Pravilnik. 
Povoljno je što su u javnoj 
raspravi opet sudjelovala tijela i 
institucije koje su sudjelovale i 
prilikom izrade Pravilnika, pa su 
im poznati razlozi i 
argumentacija za pojedina 
rješenja u Pravilniku. 

Nije održan skup, već je 
sa svakim od predlagatelja 
posebno raspravljano o 
njegovom prijedlogu.   

Propis nije donesen. Radi 
se na obradi prijedloga i 
provodi se dodatna 
rasprava, ravnopravno sa 
svim predlagateljima čije 
smo prijedloge dobili 
tijekom javne rasprave, 
uključujući i saveze osoba 
s invaliditetom ponaosob. 

Nacrt tehničkog 
propisa o izmjenama  i 
dopunama Tehničkog 
propisa za zaštitu 
građevina od 

Nacrt tehničkog propisa 
kao i izmjene i dopune, 
dostavljen je u pisanom 
obliku svim članovim 
povjerenstva koji su 

Javna rasprava od 31. 
prosinca 2009. do 31. 
siječnja 2010. godine. 

Ministarstvo gospodarstva, rada 
i poduzetništva; Ministarstvo 
unutarnjih poslova;  Ministarstvo 
zdravstva i socijalne skrbi; 
Državni inspektorat; Hrvatski 

Za izradu tehničkog 
propisa osniva se odlukom 
Ministra Povjerenstvo u 
koje su uključeni 
predstavnici 

Svi članovi Povjerenstva, 
kao i ustanove/institucije 
iz kojih dolaze, dužni su 
dostaviti pismene 
primjedbe i prijedloge na 

http://www.mzopu.hr/
http://www.mzopu.hr/
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djelovanje munje 

 

Napomena: radi se o 
izmjeni tehničkog, a ne 
suštinskog karaktera. 
Naime, podaci o broju 
grmljavinskih dana 
mogao se zatražiti od 
DHMZ-a, a ovom 
dopunom stvoren je 
jedan dokument kao 
sastavni dio tehničkog 
propisa) 

uključeni u izradu 
tehničkog propisa. 
Također nacrt je 
objavljen na internetskim 
stranicama Ministarstva 
(izmjene i dopune) u 
periodu od 31. prosinca 
2009. do 31. siječnja 
2010. godine . 

zavod za norme; Ministarstvo 
vanjskih poslova i europskih 
integracija; Hrvatska komora 
arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu;  

Hrvatska gospodarska komora; 
Hrvatska obrtnička komora; 
Udruga poslodavaca 
graditeljstva Hrvatske. 

zainteresirane javnosti. Za 
izmjenu i dopunu 
navedenog propisa nije se 
sazivala sjednica 
Povjerenstva već je 
održan sastanak sa gosp. 
Mihalekom koji je i izradio 
nacrt tehničkog propisa, 
nakon čega je nacrt 
izmjena i dopuna 
proslijeđen elektronskim 
putem svim članovima 
Povjerenstva i usuglašen 
za javnu raspravu. 

predloženi nacrt te 
uključiti širu javnost u 
tijelima, ustanovama i sl. 
koje zastupaju. Ukoliko 
postoje primjedbe koje 
treba raspraviti saziva se 
sjednica Povjerenstva. U 
navedenom slučaju nije 
bilo primjedbi takove vrste 
(vidi napomenu). Sve 
primjedbe kao i 
obrazloženje vezano uz 
primjedbu/prijedlog, 
prikazuju se tabelarno te 
se elektronskim putem 
dostavljaju članovima 
Povjerenstva koji se 
pisano očituju jesu li  
suglasni da se navedeni 
tekst objavi u „Narodnim 
novinama“.      

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Nacrt prijedloga 
Zakona o znanosti 
 

Tekst prijedloga Zakona 
o znanosti objavljen je na 
mrežnim stranicama 
Ministarstva 
www.mzos.hr 
12.listopada 2010.godine 
 

Javna rasprava je 
pokrenuta 12. 
listopada 2010. godine 
i trajala je do 1. 
studenoga 2010. 
godine.  
 

U izradi Nacrta prijedloga 
Zakona o znanosti sudjelovali su 
članovi/ce Povjerenstva za 
izradu nacrta prijedloga Zakona 
o znanosti koje je imenovao 
ministar znanosti. 
 

Zainteresirana javnost je u 
javnoj raspravi sudjelovala 
primjedbama, prijedlozima 
i mišljenjima koje su 
dostavljali 
elektronski/zemaljskom 
poštom i koje su 

Tijekom prve faze javne 
rasprave u MZOŠ-u je 
održan sastanak rektora i 
ravnatelja svih javnih 
instituta. Nakon završetka 
prve faze javne rasprave, 
osnovano je Prosudbeno 

http://www.mzos.hr/
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Rok je produljen do 
sredine studenoga 
2010. godine.  
 
Svi prijedlozi, mišljenja 
i primjedbe objavljeni 
su na mrežnim 
stranicama 
Ministarstva. 
 
 

objavljene na mrežnim 
stranicama Ministarstva.  

povjerenstvo za nacrt 
Zakona o znanosti, što je 
objavljeno na mrežnim 
stranicama MZOŠ-a.   
Druga faza je započela 
10. prosinca 2010. 
godine. U Prosudbeno 
povjerenstvo imenovani/e 
su članovi/ce Instituta 
Ruđer Boškovć, Instituta 
društvenih znanosti „Ivo 
Pilar“, Hrvatskog instituta 
za povijest, Instituta za 
jadranske kulture i 
melioraciju krša, Instituta 
za oceanografiju i 
ribarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu, Splitu, Rijeci i 
Osijeku, te Nacionalnog 
vijeća za znanost, 
Nacionalnog vijeća za 
konkurentnost i 
Nezavisnog sindikata za 
znanost i visoko 
obrazovanje. Povratnu 
informaciju o učincima 
provedenog savjetovanja 
MZOŠ će objaviti kad 
završi postupak izrade 
konačnog prijedloga 
Nacrta Zakona. 

Nacrt prijedloga 
Zakona o visokom 
obrazovanju 

Tekst prijedloga Zakona 
o znanosti objavljen je na 
mrežnim stranicama 
Ministarstva 

Javna rasprava je 
pokrenuta 12. 
listopada 2010. godine 
i trajala je do 1. 

U izradi nacrta prijedloga 
Zakona o visokom obrazovanju 
sudjelovali su članovi/ce 
Povjerenstva za izradu Nacrta 

Zainteresirana javnost je u 
javnoj raspravi sudjelovala 
primjedbama, prijedlozima 
i mišljenjima koje su 

Nakon završetka prve 
faze javne rasprave, 
Odlukom ministra 
znanosti imenovano je 
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www.mzos.hr 
12.listopada 2010.godine 
 

studenoga 2010. 
godine.  
 
Rok je produljen do 
sredine studenoga 
2010. godine. 
 

prijedloga Zakona o visokom 
obrazovanju koje je imenovao 
ministar znanosti. 

dostavljali 
elektronski/zemaljskom 
poštom i koje su 
objavljene na mrežnim 
stranicama Ministarstva. 
 

Prosudbeno povjerenstvo 
čija je zadaća razmotriti 
pristigle prijedloge, 
primjedbe i mišljenja te 
izraditi konačni prijedlog 
Nacrta Zakona o visokom 
obrazovanju. U 
Prosudbeno povjerenstvo 
imenovani su 
predstavnici/ce 
Sveučilišta u Zagrebu, 
Splitu, Rijeci, Osijeku, 
Zadru, Dubrovniku, Puli, 
Vijeća veleučilišta i 
visokih škola, Hrvatskog 
studentskog zbora, 
Nacionalnog vijeća za 
visoko obrazovanje, 
Nacionalnog vijeća za 
konkurentnost i 
Nezavisnog sindikata za 
znanost i visoko 
obrazovanje. MZOŠ će 
pružiti povratnu 
informaciju o učincima 
provedenog savjetovanja 
nakon završetka druge 
faze, kad bude zgotovljen 
konačni prijedlog Nacrta 
Zakona. 

Nacrt prijedloga 
Zakona o sveučilištu 

Tekst prijedloga Zakona 
o sveučilištu objavljen je 
na mrežnim stranicama 
Ministarstva 
www.mzos.hr 

Javna rasprava je 
pokrenuta 12. 
listopada 2010. godine 
i trajala je do 1. 
studenoga 2010. 

U izradi nacrta prijedloga 
Zakona o sveučilištu sudjelovali 
su članovi/ce Povjerenstva za 
izradu Nacrta prijedloga Zakona 
o sveučilištu koje je imenovao 

Zainteresirana javnost je u 
javnoj raspravi sudjelovala 
primjedbama, prijedlozima 
i mišljenjima koje su 
dostavljali 

Prva je faza javne 
rasprave završila 
sredinom studenoga 
2010. godine. Nakon toga 
ministar znanosti je 

http://www.mzos.hr/
http://www.mzos.hr/
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12.listopada 2010.godine 
 

godine.  
 
Rok je produljen do 
sredine studenoga 
2010. godine. 
 

ministar znanosti. elektronski/zemaljskom 
poštom i koje su 
objavljene na mrežnim 
stranicama Ministarstva. 
 

odlukom imenovao 
Prosudbeno povjerenstvo 
za Nacrt Zakona o 
sveučilištu u koje su 
imenovani/e rektori/ce 
sveučilišta u Zagrebu, 
Splitu, Rijeci, Osijeku, 
Zadru, Dubrovniku, Puli te 
predstavnici/e Nezavisnog 
sindikata za znanost i 
visoko obrazovanje i 
Nacionalnog vijeća za 
konkurentnost. Zadaća 
Prosudbenog 
povjerenstva je razmotriti 
sve pristigle primjedbe, 
prijedloge i mišljenja o  
Nacrtu Zakona te izraditi 
konačni prijedlog Nacrta 
Zakona o sveučilištu. 
O učincima provedenog 
savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću 
MZOŠ će izvijestiti nakon 
završetka postupka. 

Nacrt prijedloga 
Zakona o prosvjetnoj 
inspekciji 

Tekst prijedloga Zakona 
objavljen je 23. prosinca 
2010. godine na mrežnim 
stranicama Ministarstva 

Javna je rasprava 
pokrenuta 23. prosinca 
2010. i predviđeno je 
da završi 17. siječnja 
2011. godine. 

U izradu Nacrta prijedloga 
Zakona bili su uključeni djelatnici 
Uprave za inspekcijske poslove. 

Prije objave Nacrta 
prijedloga Zakona sve su 
uprave MZOŠ-a dale 
svoje prijedloge,  
primjedbe i mišljenja, a  
održana su i dva sastanka 
s predstavnicima/cama 
udruga ravnatelja/ica 
osnovnih i srednjih škola. 

Povratna informacija o 
prihvaćanju i/ili 
neprihvaćanju pristiglih 
primjedbi, prijedloga i 
mišljenja bit će objavljena 
na mrežnim stranicama 
MZOŠ nakon završetka 
roka za javnu raspravu i 
izrade konačnog Nacrta 
prijedloga Zakona. 
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Nacionalni okvirni 
kurikulum za 
predškolski odgoj i 
obrazovanje te opće 
obvezno i 
srednjoškolsko 
obrazovanje 

Prijedlog Nacionalnog 
okvirnog kurikuluma bio 
je objavljen na mrežnim 
stranicama Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i 
športa. 

Javna je rasprava 
započela 2. prosinca 
2008. i trajala je do 28. 
veljače 2009. godine 
nakon čega je 
produžena još mjesec 
dana, do 31. ožujka 
2009. godine. 

Prijedlog dokumenta izradilo je 
Vijeće za nacionalni kurikulum. 
U radne skupine bili su uključeni 
predstavnici/e akademske 
zajednice (sveučilišta, HAZU, 
Agencija, praktičara iz odgojno 
obrazovnih ustanova ) te 
socijalni partneri i predstavnici 
strukovnih  udruga. 
 
Popis sudionika u pripremi 
Nacionalnog okvirnog 
kurikuluma objavljen je na 
mrežnim stranicama 
Ministarstva.  

Tijekom izrade dokumenta 
održavani su okrugli 
stolovi radionice po 
županijama, na 
sveučilištima, u HAZU-u.  

Nacionalni okvirni 
kurikulum donesen je u 
srpnju 2010. godine. 
Osim održavanja 
skupova, donošenju 
dokumenta prethodila je i 
analiza preko 250 pisanih 
očitovanja, prijedloga i 
mišljenja  različitih 
sudionika javne rasprave. 
Svim sudionicima u javnoj 
raspravi, koji su svoje 
primjedbe, prijedloge i 
mišljenja dostavili u 
elektronskom obliku ili 
poštom, MZOŠ je 
dostavilo obavijest o 
zaprimanju komentara. 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Zakon o provedbi 
Uredbe (EZ) br. 
689/2008 Europskog 
parlamenta i Vijeća o 
izvozu i uvozu opasnih 
kemikalija 

Nacrt Zakona objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 22.9.2010. 

30 dana. Predstavnici zainteresirane 
javnosti nisu bili uključeni u 
radnu skupinu za izradu nacrta 
zakona. 

29.10.2010. organizirana 
je javna rasprava u 
prostorijama Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi. 

Nitko od zainteresirane 
javnosti nije prisustvovao 
na zakazanoj javnoj 
raspravi. 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
kemikalijama 

Nacrt Zakona objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 7.12.2010. 

30 dana. Predstavnici zainteresirane 
javnosti nisu bili uključeni u 
radnu skupinu za izradu nacrta 
zakona. 

15.12.2010. organizirana 
je javna rasprava u 
protorijama Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi 

Na javnoj raspravi prisutni 
su predložili izmjene 
pojedinih članaka važećeg 
Zakona o kemikalijama, 
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na kojoj su bili prisutni 
predstavnici Hrvatske 
gospodarske komore, 
pojedinih tvrtki za čiju je 
djelatnost nacrt propisa 
relevantan te Udruge 
trgovaca boja i lakova. 

koji nisu bili predmetom 
nacrta prijedloga izmjena i 
dopuna Zakona o 
kemikalijama, te su tražili 
njihovo ukidanje. 

Uredba o izmjeni i 
dopuni Uredbe o razini 
genetski modificiranih 
organizama u 
proizvodima ispod 
koje proizvodi koji se 
stavljaju na tražište ne 
moraju biti označeni 
kao proizvodi koji 
sadrže genetski 
modificirane 
organizme 

Nacrt Zakona objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 
10.12.2010. 

30 dana. Nacrt Uredbe je 9. i 10.11.2010. 
elektroničkom poštom upućen 
Vijeću za GMO-e te Odboru za 
uvođenje GMO-a u okoliš i 
Odboru za ograničenu uporabu 
GMO-a  

21.12.2010. organizirana 
je javna rasprava u 
protorijama Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi 

Nitko od zainteresirane 
javnosti nije prisustvovao 
na zakazanoj javnoj 
raspravi. 

Pravilnik o izmjenama 
i dopunama Pravilnika 
o uvjetima 
monitoringa utjecaja 
genetski modificiranih 
organizama ili 
proizvoda koji sadrže 
i/ili se sastoje ili 
potječu od genetski 
modificiranih 
organizama i njihove 
upotrebe 

 30 dana. Nacrt Uredbe je 25.01 i 
26.01.2010. bio raspravljan na 
sjednici Odbora za uvođenje 
GMO-a u okoliš i Odbora za 
ograničenu uporabu GMO-a 

  

Godišnje izvješće o 
provedbi nacionalnog 
programa praćenja 
(monitoringa) 

Izvješće je objavljeno na 
web stranici Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi 
01.09.2010. 

 Nacrt Godišnjeg izvješća upućen 
je Vijeću za GMO-e te Odboru 
za uvođenje GMO-a u okoliš i 
Odboru za ograničenu uporabu 
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prisutnosti genetski 
modificiranih 
organizama u hrani 
biljnog i životinjskog 
podrijetla na tržištu 
Republike Hrvatske u 
2009. godini 

GMO-a, te je o njemu 
raspravljano na njihovoj VI. 
sjednici održanoj 06.05.2010. 

Pravilnik o dopunama 
Pravilnika o popisu 
postojećih aktivnih 
tvari dopuštenih u 
biocidnim pripravcima 

Nacrt Pravinika objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 
27.12.2010. 

30 dana.  Termin javne rasprave još 
nije utvrđen. 

Javna rasprava još nije 
provedena. 

Pravilnik o dopunama 
Pravilnika o popisu 
postojećih aktivnih 
tvari koje nisu 
dopuštene  u 
biocidnim pripravcima 

Nacrt Pravinika objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 
27.12.2010. 

30 dana.  Termin javne rasprave još 
nije utvrđen. 

Javna rasprava još nije 
provedena. 

Lista o izmjenama i 
dopunama Liste 
opasnih kemikalija čiji 
je promet zabranjen 
odnosno ograničen 

Nacrt Pravinika objavljen 
na web stranici 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi 
27.12.2010. 

30 dana.  Termin javne rasprave još 
nije utvrđen. 

Javna rasprava još nije 
provedena. 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta 
zakona, drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Nacrt Nacionalnog 
strateškog referentnog 
okvira (NSRO), za 
razdoblje 2012.-2013. 

Nacrt NSRO objavljen na 
Internet stranicama Ureda, 
na hrvatskom i engleskom 
jeziku (www.strateqiia.hr), 
uz sažetke prijedloga 

Od datuma 
održavanja javnih 
konzultacija o NSRO 
dokumentu (18. 
lipnja 2010. godine), 

Predstavnici javnosti uključeni u 
panele za raspravu pojedinih 
operativnih programa, tijekom 
javnih konzultacija održanih 18. 
lipnja 2010. godine. Radi se o 

Cjelodnevne javne 
partnerske konzultacije o 
nacrtu NSRO i sažecima 
prijedloga ulaganja po 
sektorima, organizirane od 

Na sva zaprimljena 
očitovanja i prijedloge 
Ured je dostavio službeni 
odgovor. Očitovanja i 
prijedlozi također su 

http://www.strateqiia.hr/
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ulaganja po sektorima tj. 
po pojedinom operativnom 
programu za ovo 
razdoblje. 

pisane prijedloge i 
pitanja bilo je 
moguće dostaviti na 
Ured e-mailom do 
31. srpnja 2010. 
godine. 

sljedećim interesnim grupama: 
lokalna i regionalna 
samouprava, javna tijela u 
njihovom vlasništvu (npr. 
razvojne agencije, komunalna 
poduzeća), civilni sektor 
(nevladine udruge i udruženja iz 
relevantnih sektora), javna tijela 
i ustanove u vlasništvu VRH 
(fondovi, agencije, centri, 
instituti, isl), međunarodne 
financijske institucije, komore, 
udruge poslodavaca, sindikati, 
razvojne banke. 

strane Ureda 18. lipnja 
2010. godine. 

dostavljeni relevantnim 
tijelima državne uprave na 
daljnje razmatranje. 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA e-HRVATSKU 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici 
zainteresirane javnosti 
uključeni u radne skupine 
za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Standardni projekt 
elektroničkog 
uredskog poslovanja 

 

Prijedlog dokumenta 
javno je objavljen na 
internetskim stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku 
(www.e-hrvatska.hr) 18. 
siječnja 2010., a 
konačna verzija 31. 
svibnja 2010. 

30 dana. Prijedlog dokumenta je 
izradio Središnji državni 
ured za e-Hrvatsku.  

26. i 27. siječnja 2010. 
održane su radionice na 
kojima su sudjelovali 
predstavnici tijela 
državne uprave i 
gospodarskog ICT 
sektora. 

Objavom konačne 
(službene) verzije 
dokumenta 31. svibnja 
2010. na internetskim 
stranicama Središnjeg 
državnog ureda za e-
Hrvatsku (www.e-
hrvatska.hr) u kojemu 
su unesene izmjene 
kao rezultat 
zaprimljenih prijedloga. 

Odluka Vlade 
Republike Hrvatske o 
uspostavi Hrvatskog 

Dokument je zajedno 
sa svim popratnim 
dokumentima javno 

dva tjedna Prijedloge dokumenata 
je izradio Središnji 
državni ured za e-

27. svibnja 2010.  

28. svibnja 2010. 

Objavom Odluke u 
Narodnim novinama 

http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
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okvira za 
interoperabilnost 
(84/2010) 

objavljen na 20. svibnja 
2010. na internetskim 
stranicama Središnjeg 
državnog ureda za e-
Hrvatsku (www.e-
hrvatska.hr). 

Hrvatsku, a nakon 
javne rasprave 
ugrađeni su komentari 
predstavnika 
javnopravnih tijela, 
gospodarstva i 
akademskog sektora. 

2. lipnja 2010. 

održane su radionice na 
kojima su sudjelovali 
predstavnici tijela 
državne uprave i 
gospodarskog ICT 
sektora. 

(84/2010). 

Prijedlog koncepta 
sustava autentikacije i 
autorizacije 

Prijedlog koncepta 
integriranog središnjeg 
sustava autentikacije i 
autorizacije javno je 
objavljen na 
internetskim stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku 
(www.e-hrvatska.hr) 11. 
lipnja 2010. 

Nije definiran. Prijedlog dokumenta je 
izradio Središnji državni 
ured za e-Hrvatsku 

17. i 18. lipnja održana 
je radionica s 
predstavnicima tijela 
državne uprave i 
predstavnicima ICT 
sektora. 

U tijeku je izrada novog 
usklađenog prijedloga 
dokumenta koji će 
ponovno biti objavljen 
na stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku 
(www.e-hrvatska.hr) i 
za koji će ponovno biti 
organizirane javne 
radionice. 

Program e-Ured Prijedlog dokumenta  je 
javno objavljen na 
internetskim stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku 
(www.e-hrvatska.hr) 17. 
studenoga 2010. s 
pozivom svim 
zainteresiranim 
stranama da dostave 
svoje primjedbe i 
prijedloge za 
izmjenama. 

Nakon objave 
dokumenta na 
internetskim stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku, 
sugestije, mišljenja i 
prijedlozi zainteresirane 
javnosti zaprimale su se 
tijekom narednih 15 
dana. 

Središnji državni ured 
za e-Hrvatsku zatražio 
je imenovanja od 
javnopravnih tijela i 
sektorskih udruga pri 
HGK i HUP za 
sudjelovanje u Forumu 
za elektroničko uredsko 
poslovanje(Forum e-
Ured) koji je izradio 
Prijedlog navedenog 
dokumenta. U radu 
Foruma e-Ured 
sudjelovalo je 29 
stručnjaka iz 
javnopravnih tijela i 
privatnog sektora. 

Tijekom 2010. godine 
održano je više 
radionica i javnih 
rasprava. Između 21. 
svibnja i 24. studenoga 
održavani su redoviti 
sastanci članova Forum 
e-Ured. 26. studenoga 
2010. godine održane 
su radionice za članove 
Koordinacije za 
informatizaciju državne 
uprave te predstavnike 
ICT sektora. 

Objavom usklađene 
nove verzije na 
internetskim stranicama 
Središnjeg državnog 
ureda za e-Hrvatsku 
(www.e-hrvatska.hr). 

http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
http://www.e-hrvatska.hr/
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URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Izvješće o napretku u 
provedbi Nacionalnog 
programima zaštite i 
promicanja ljudskih 
prava 2008. – 2011. za 
2008. i 2009. godinu 

Nacrt Izvješća je bio 
dostupno na web stranici 
Ureda za ljudska prava 
Vlade Republike Hrvatske 
(www.ljudskaprava-
vladarh.hr) od 07. srpnja 
2010. Godine. 

Rok dostave 
izvješća je bio do 
kraja srpnja 2010. 
Godine. 

Za izradu izvješća nije formirana 
Radna skupina, iako su 
komentari organizacija civilnog 
društva uključeni u finalni tekst 
Izvješća. 

Organizirana je javna 
rasprava u suradnji s 
Centrom za ljudska prava 
13. srpnja 2010. godine u 
prostorijama Centra za 
ljudska prava na kojoj su 
sudjelovali OCD-i. 

Usvojeni Izvještaj 
objavljen je web 
stranicama Ureda za 
ljudska prava 
www.ljudskaprava-
vladarh.hr.  

Izvješće o provedbi 
Nacionalnog plana za 
suzbijanje trgovanja 
ljudima za 2009. godinu 

Nacrt Izvješća dostavljen 
je organizacijama civilnog 
društva na očitovanje 
(mreža PETRA). 

Rok dostave 
službenog 
očitovanja bio je 
mjesec dana. 

Organizacije civilnog društva 
uključene su u rad Operativnog 
tima za suzbijanje trgovanja 
ljudima i Nacionalnog odbora za 
trgovanje ljudima, pa sukladno 
tome aktivno sudjeluju u 
provedbi mjera i izvještavanju o 
provedbi. 

/ Pružena povratna 
informacija kroz dostavu 
zaključka Vlade RH o 
usvajanju predmetnog 
izvješća nositeljima svih 
mjera (tijela državne 
uprave i OCD-i). 

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE  DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Nacionalni program 
prevencije ovisnosti za 
djecu i mlade u odgojno-
obrazovnom sustavu, te 
djecu i mlade u sustavu 
socijalne skrbi za 

Nacrt Nacionalnog 
programa nije bio javno 
dostupan u smislu da je 
bio objavljen na web 
stranicima Ureda ili sl., ali 
je isti bio putem stručne 

Nije bio određen 
rok za dostavu 
očitovanja, ali su svi 
kojima je Nacrt NP 
bio dostupan mogli 
dostaviti svoje 

U stručnu radnu skupinu za 
izradu Nacrta NP bili su pored 
predstavnika nadležnih 
ministarstava i tijela državne 
uprave, uključeni i predstavnici 
zainteresirane javnosti i to 

o Nacrtu NP organizirano 
je nekoliko seminara i 
stručnih skupova i to u 
prosincu 2009. Prvo 
predstavljanje prvog 
Nacrta NP na seminaru 

Povratne informacije 
objedinjene su u 
bilješkama sa održanih 
skupova u obliku 
zaključaka koji su se 
odnosili na prijedloge i 

http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/
http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/
http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/
http://www.ljudskaprava-vladarh.hr/
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razdoblje od 2010. do 
2014. (usvojen od strane 
Vlade RH u lipnju 2010.) 

radne skupine za izradu 
Nacrta NP u kojoj su 
sudjelovali predstavnici svi 
relevantnih institucija, 
dostupan stručnoj 
zainteresiranoj javnosti, 
osobito predstavnicima 
županija, škola i ostalih 
ustanova koje djeluju na 
prevenciji ovisnosti na 
lokalnoj razini.    

prijedloge ili 
očitovanje Stručnoj 
radnoj skupini ili 
Uredu  tijekom 
vremenskog 
perioda od šest 
mjeseci kolika je 
trajala izrada Nacrt 
NP. 

predstavnici iz područja javnog 
zdravstva, ustanova za tretman 
ovisnosti, te znanstvenici s 
Edukacijskog-rehabilitacijskog 
fakulteta. 

održanom u Zagrebu za 
predstavnike županija, 
škola i ostalih ustanova i 
nevladinih organizacija 
koje djeluju na prevenciji 
ovisnosti na lokalnoj 
razini. Drugo 
predstavljanje, održano je 
na sastanku koji je 
početkom lipnja 2010. 
održan u Vladi RH a na 
kojem su predsjednica 
Povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga i 
predstojnik Ureda, 
predsjednicima 
županijskih povjerenstva 
za suzbijanje zlouporabe 
droga predstavili 
predmetni dokument.    

primjedbe vezane za 
doradu Nacrtu NP. O 
navedenom su izvješteni i 
članovi Radne skupine za 
izradu NP koji su iste 
razmotrili. Povratna 
informacija o učincima 
odnosno o prihvaćanju ili 
neprihvaćanju primjedbi 
davana je na stručnim 
skupovima koji su poslije 
donošenje NP 
organizirani po 
županijama u cilju 
predstavljanja NP. 

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta   
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Nacionalna politika za 
promicanje 
ravnopravnosti spolova 
za razdoblje od 2011. do 
2015. godine  

Javnost je u rujnu 2010. 
obaviještena o početku 
procesa izrade prijedloga 
novog strateškog 
dokumenta objavom na 
internetskim stranicama 
Ureda, pri čemu je također  
najavljeno da će se 

Nakon objave 
završnog nacrta 
prijedloga na 
internetskim 
stranicama Ureda, 
sugestije, mišljenja i 
prijedlozi 
zainteresirane 

Predstavnice udruga Izvor, Krug, 
Ženske akcije Rijeka i SOIH-a te 
županijskih povjerenstava za 
ravnopravnost spolova sudjeluju 
u radu Stručne radne skupine za 
izradu nove Nacionalne politike 
za promicanje ravnopravnosti 
spolova, a u konzultativni proces 

15. srpnja 2010. održan je 
pripremni sastanak i 
izložena koncepcija rada 
na dokumentu te su 
pozvane OCD da 
delegiraju svoje 
predstavnike/ce. Sastanku 
je prisustvovalo 10 udruga 

Ured će učiniti dostupnom 
povratnu informaciju i 
obrazložiti odluku o 
neprihvaćanju određenih 
primjedbi.  
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objaviti završni nacrt 
prijedloga na koji će se 
moći očitovati  sve 
zainteresirane strane  
svojim sugestijama, 
mišljenjima i prijedlozima.  

javnosti zaprimat će 
se tijekom 15 dana. 

uključene su i druge udruge 
aktivne u području ljudskih prava 
i prava LGBT osoba  (Zagreb 
Pride). 

aktivnih u području 
ljudskih prava.    

URED ZA NACIONALNE MANJINE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta zakona, 
drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih 
javna rasprava, 
radionica, seminara ili 
drugi skupova o nacrtu 
propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Izvješće o provođenju 
Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih 
manjina  i o utrošku 
sredstava osiguranih u 
državnom proračunu 
Republike Hrvatske za 
2009. godinu za potrebe 
nacionalnih manjina 

Nacrt Izvješća je bio 
dostavljen svim nositeljima 
mjera  

Rok dostave 
službenog 
očitovanja izvješća 
je bio 30 dana 

 
U svezi s izradom  Izvješća  
organizirano je nekoliko radnih 
sastanaka  s predstavnicima  
udruga lokalnih jedinica  i 
udrugama nacionalnih manjina 

 
Na seminaru  
organiziranom u Umagu 
24.  ožujka 2010. godine  
zainteresiranoj javnosti je 
predstavljena   Analiza 
Fakulteta  političkih 
znanosti u Zagrebu  o 
funkcioniranju vijeća i 
predstavnika nacionalnih 
manjina , nakon čega  je 
održana šira javna 
rasprava u kojoj su 
sudjelovali zastupnici 
nacionalnih manjina  u 
Hrvatskom saboru , 
predstavnici nadležnih 
tijela  i  zainteresirani 
pripadnici nacionalnih 
manjina ,  

 
Izvješće o provođenju 
Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih 
manjina za 2009. godinu  
usvojeno je  na sjednici 
Hrvatsko g sabora koja je 
održana  23. studenoga 
2010. godine te je bilo 
dostupno na stranicama  
Hrvatskog sabora. 
 
(u tijeku je izrada WEB 
stranice Ureda za 
nacionalne manjine, na 
kojoj će biti objavljeno 
predmetno Izvješće) 

Izvješće o provođenju 
Akcijskog plana za 

Nacrt Izvješća je bio 
dostavljen svim nositeljima 

Rok dostave 
službenog 

U  izradi Izvješća  sudjelovali su i 
predstavnici  udruga nacionalnih 

 
Predstavnici udruga 

Izvješće o provođenju 
Akcijskog plana za 
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provedbu Ustavnog zakona 
o pravima nacionalnih 
manjina   

mjera  i nevladinim 
udrugama nacionalnih 
manjina 

očitovanja izvješća 
je bio 60 dana 

manjina  na lokalnoj razini  nacionalnih manjina, na 
konzultativnim  
sastancima davali su 
primjedbe i prijedloge na 
Izvješće o provođenju 
Akcijskog pana 
 
 
 

provedbu Ustavnog 
zakona o pravima 
nacionalnih manjina  
prihvatila je Vlada 
Republike Hrvatske  u 
rujnu 2010. godine,  te je 
bilo dostupno na  web 
stranicama  
Vlade Republike Hrvatske 
 
(u tijeku je izrada WEB 
stranice Ureda za 
nacionalne manjine, na 
kojoj će biti objavljeno 
predmetno Izvješće 

 

Izvješće o provođenju 

Nacionalnog programa za 

Rome za 2007., 2008. i 

2009. godinu 

Nacrt Izvješća je bio 
dostavljen svim nositeljima 
mjera, udrugama romske 
nacionalne manjine, 
predstavnicima  lokalnih 
jedinica,  

Rok dostave 
službenog 
očitovanja bio je 30 
dana. 

U sastavu  Povjerenstvo za 
praćenje provedbe Nacionalnog 
programa za Rome   su i 
zainteresirani predstavnici   
romske nacionalne manjine koji 
su  bili uključeni  u donošenje 
Izvješća o provođenju 
Nacionalnog programa za Rome 
za 2007.,2008. I 2009. godinu 
 
 

Sjednica Povjerenstva za 
praćenje provedbe 
Nacionalnog programa za 
Rome održana 16. srpnja 
2010. godine 

Izvješće o provođenju 

Nacionalnog programa za 

Rome za 2007., 2008. i 

2009. godinu usvojila je 

Vlada RH na sjednici 

održanoj 9.prosinca 2010. 

godine, a povratna 

informacija o zaključku  o 

usvajanju predmetnog 

izvješća proslijeđena je 

nositeljima svih mjera i  

objavljena na web stranici 

Desetljeća za uključivanje 

Roma 

 
(u tijeku je izrada WEB 
stranice Ureda za 
nacionalne manjine, na 
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kojoj će biti objavljeno 
predmetno Izvješće) 

Očitovanje na Treće 

mišljenje Savjetodavnog 

odbora VE za provedbu 

Okvirne konvencije za 

zaštitu nacionalnih manjina 

Prije izrade očitovanja na 
Treće mišljenje  
Savjetodavnog odbora 
VE, dokument  je  
dostavljen  nadležnim 
tijelima  na mišljenje,  te 
zainteresiranoj  javnosti 
pripadnika nacionalnih  
putem manjinskih udruga   

Rok izrade 
očitovanja bio je 
dva mjeseca 

 Udruge nacionalnih manjina su 
aktivno bile uključene u izradu 
Očitovanja,  čija su mišljenja  
bila uključena u  završni 
dokument 

Udruge nacionalnih 
manjina su u izradi 
Očitovanja na Treće 
mišljenje sudjelovale 
primjedbama , 
prijedlozima i mišljenjima 
koja su dostavljanja  
poštom i e-mail-om. 
 
 
 
Na seminaru  održanom 9. 
prosinca 2010. godine  u 
Zagrebu   održana je šira 
javna rasprava  o provedbi 
Okvirne konvencije za 
zaštitu nacionalnih 
manjina  na kojem je 
zainteresirana javnost 
upoznata s Trećim 
mišljenjem VE o provedbi 
Okvirne konvencije    
 
 

 
Vlada RH prihvatila  
Očitovanje na Treće 
mišljenje Savjetodavnog 
odbora VE za provedbu 
Okvirne konvencije za 
zaštitu nac. manjina u 
studenom 2010. godine te 
ga uputila VE. 
 
 
7. prosinca 2011. godine 
na web stranicama  Vijeća 
Europe  objavljeno je i bilo 
dostupno široj  
zainteresiranoj javnosti 
Treće mišljenje  VE  o 
provedbi Okvirne 
konvencije  za zaštitu 
nacionalnih  manjina od 
strane RH i očitovanje 
Vlade RH na  taj 
dokument  
 

URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
Naziv zakona, drugog 
propisa ili akta  
 

Dostupnost sadržaja 
postupka savjetovanja 
 

Rok provedbe 
savjetovanja 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti uključeni u radne 
skupine za izradu nacrta 
zakona, drugog propisa ili akta 

Popis organiziranih javna 
rasprava, radionica, 
seminara ili drugi 
skupova o nacrtu propisa 

Način na koji je pružena 
povratna informacija o 
učincima provedenog 
savjetovanja 

Smjernica za primjenu 
Kodeksa savjetovanja 
sa zainteresiranom 

Nacrt Smjernica je objavljen 
na internetskim stranicama 
Ureda za udruge 9. veljače  

Internetsko 
savjetovanje je 
trajalo od 9. veljače 

U izradu Smjernica bili su 
uključeni predstavnici GONG-a, 
Hrvatske udruge poslodavaca, 

- četiri regionalna javna 
savjetovanja - 16. veljače u 
Rijeci, 17. veljače u 

Pregled primjedbi i 
prijedloga s provedenog 
savjetovanja o 
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javnošću u postupcima 
donošenja zakona, 
drugih propisa i akata 

s pozivom svim 
zainteresiranim stranama da 
dostave svoje primjedbe 

do 1.ožujka 
 

Hrvatske obrtničke komore, ali i 
članovi Savjeta za razvoj 
civilnog društva. 

Zagrebu, 22. veljače u 
Osijeku i 5. ožujka u Splitu. 
- Konferencija Novi oblici 
komunikacije s građanima, 
24. svibnja 2010., Hrvatski 
sabor 
Sjednica Savjeta za razvoj 
civilnog društva 28.svibnja 
2010. 

Smjernicama za primjenu 
Kodeksa savjetovanja 
objavljen je na 
internetskim stranicama 
Ureda 17.3. 
Svim sudionicima 
savjetovanja je poslana 
zahvala na dostavljenim 
prijedlozima. 

Izvješće o provedbi 
Operativnog plana  
Nacionalne strategije 
stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj 
civilnog društva 

Sadržaj Izvješće je 
dostavljen elektronskim 
putem svim članovima 
Savjeta za razvoj civilnog 
društva tjedan dana prije 
sjednice 

 Prilikom izrade Izvješća 
prikupljena su očitovanja 
velikog broja različitih dionika i 
nositelja mjera Strategije, 
uključujući organizacije civilnog 
društva (Hrvatsku udrugu 
poslodavaca, Hrvatsku 
gospodarsku komoru, Hrvatski 
poslovni savjet za održivi 
razvoj). 

Sjednica Savjeta za razvoj 
civilnog društva, 23. travnja 
2010. 

Primjedbe i prijedlozi 
članova Savjeta su 
ugrađene u tekst Izvješća, 
a samo Izvješće je javno 
objavljeno uz pojašnjenje 
sadržaja na internetskim 
stranicama Ureda za 
udruge netom nakon 
usvajanja 6.svibnja 2010. 

Izvješće o financijskim 
potporama 
dodijeljenim za 
projekte i programe 
organizacija civilnog 
društva u 2009. godini 

Sadržaj Izvješće je 
dostavljen elektronskim 
putem svim članovima 
Savjeta za razvoj civilnog 
društva tjedan dana prije 
sjednice 

  Sjednica Savjeta za razvoj 
civilnog društva, 23. travnja 
2010. 

Primjedbe i prijedlozi 
članova Savjeta su 
ugrađene u tekst Izvješća, 
a samo Izvješće je javno 
objavljeno na internetskim 
stranicama Ureda za 
udruge nakon usvajanja 
6.svibnja 2010. 

 

 

 

 

 



KOORDINATORI ZA SAVJETOVANJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU: 

  

 

Tijelo državne uprave: Koordinatorica /or: 

 

1. 
Ministarstvo obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti  
Biljana Orlić 

2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Danijela Ban 

3. 
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih 

integracija 
Vesna Vid 

4. Ministarstvo financija Zrinka Vrhovski 

5. Ministarstvo obrane Morana Bencal 

6. Ministarstvo unutarnjih poslova Marina Mandić 

7. Ministarstvo pravosuđa Vesna Dovranić 

8. 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

razvoja 
Morana Begač 

9. 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva 
Kata Gojević 

10. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Jasminka Katić-Bubaš 

11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ingrid Jurela Jarak 

12. Ministarstvo kulture Kristina Vlašiček Novoselec 

13. 
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 

vodnog gospodarstva 
Arnelija Šipek 

14. Ministarstvo uprave Suzana Grizelj 

15. 
Središnji državni ured za upravljanje državnom 

imovinom 
Biljana Bukić 

16. Središnji državni ured za e-Hrvatsku Božo Zeba 

17. 
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i 

koordinaciju fondova EU 
Ivana Kristić Buntić 
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18. 
Ured za zakonodavstvo Vlade Republike 

Hrvatske 
Nikolina Radivojević 

19. 
Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade 

Republike Hrvatske  
Sanja Mikulić 

20. 
Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike 

Hrvatske 
Luciana Grdović 

21. 
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike 

Hrvatske 
Tamara Šterk 

22. 
Ured za nacionalne manjine Vlade Republike 

Hrvatske 
Diana Rusmir Eterović 

23. Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske Tatjana Vlašić 

24. 
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike 

Hrvatske 
Stana Dolenac 

 

 


