Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Datum dokumenta
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Naziv nacrta zakona, drugog propisa
ili akta
Jedinstvena oznaka iz Plana
donošenja zakona, drugih propisa i
akata objavljenog na internetskim
stranicama
Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta
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?

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Izmjene i dopune Zakona o plovidbi i lukama
unutarnjih voda donose se prvenstveno radi
usklađivanja za Zakonom o koncesijama, uvođenja
instituta „Ugovora o agentiranju u brodarstvu, te
pojma “plovni objekt“ kao općeg, generalnog i
najšireg naziva za sve vrste plovila i plutajućih
naprava koja postoje u unutarnjoj plovidbi a također
i radi nomotehničkih i jezičnih usklađenja.
prosinac 2013.
1
Nacrt prijedloga Zakona
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Redni broj 4. u Prijedlogu plana normativnih
aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva (na
temelju čl. 9., st. 2., alineje 1. Zakona o procjeni
učinaka propisa, »Narodne novine«, br. 90/11)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
/

DA

Na Internet portalu Ministarstva pomorstva, prometa
i infrastrukture/Savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću www.mppi.hr u periodu od 30. prosinca
2013. do 20. siječnja 2014. godine.

HUP(Hrvatska udruga poslodavaca)(u privitku)
Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi HUP-a
navedeni su u Obrascu teksta primjedbi i
obrazloženja (u privitku)
Nije bilo troškova vezanih uz savjetovanje

