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Verzija dokumenta Prva

Vrsta dokumenta Izvješće

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

Ne primjenjuje se

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

Za izradu nacrta nije bila osnovana stručna radna skupina

Je li nacrt bio obajvljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način

Ne Internetska stranica
Vlade RH

https://www.varkom.hr/clanak/poziv- 
za-sudjelovanje-u-javnom- 
savjetovanju
nacrt odluka - Općih uvjeta isporuke 
vodnih usluga objavljen na gornjoj 
poveznici

Internetska stranica 
tijela nadležnog za 
izradu nacrta

Ne Druge internetske 
stranice

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

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u 
razdoblju od 10.01.2023. do 10.02.2023.

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja?

/



ANALIZA DOSTAVUENIH 
PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene
Primjedbe koje nisu 
prihvaćene i obrazloženje 
razloga neprihvaćanja

U posebnom obrascu u prilogu

Troškovi provedenog 
savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 
troškove

Prilog 1.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Red. 
br.

Sudionik savjetovanja 
(ime i prezime 

pojedinca, naziv 
organizacije

Članak ili drugi 
dio nacrta na koji 

se odnosi 
prijedlog ili 
mišljenje

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja

Status prijedloga 
ili mišljenja 

(prihvaćanje / 
neprihvaćanje s 
obrazloženjem)

/ / / /

Zaključno s 10.02.2023. godine nije bilo dostavljenih prijedloga, sugestija, mišljenja.

Ovo izvješće o savjetovanju objavljuje se na internetskoj stranici
https://www.varkom.hr/clanak/poziv-za-sudielovanje-u-iavnom-savietovaniu
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