
 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o dopunama 
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Ministarstvo branitelja 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o 
dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Datum dokumenta 02.07.2014. 

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji 

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

 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo branitelja 

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?  

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

Ako nije, zašto? 

 Internetska stranice Vlade 

Da 

www.branitelji.hr 

 

Internetska stranica Ministarstva 
branitelja  

 Neke druge internetske stranice  

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je u razdoblju od 07.05.2014. do 06.06.2014. 
godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske rasprave na Nacrt prijedloga Zakona 
o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji svoja 
očitovanja dostavila su 4 dionika (2 zadruge i 2 udruge). 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene 
odredbe nacrta 

Objedinjene primjedbe/prijedlozi dionika na Nacrt 
prijedloga Zakona o dopunama Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji te obrazloženja predlagatelja o 
prihvaćanju/neprihvaćanju istih, nalazi se u dokumentu 
pod nazivom Javno savjetovanje koji je objavljen na web 
stranici Ministarstva branitelja. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 

http://www.branitelji.hr/

