
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Prijedlog Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici 
Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Svrha dokumenta Strategijom i Akcijskim planom uređuju se sljedeća pitanja: 

 osiguranje dostupnosti i održivosti univerzalne usluge, 

 osiguranje zaštite slobode tržišnog natjecanja, 

 promicanje interesa svih kategorija korisnika poštanskih 
usluga, 

 poticanje razvoja novih poštanskih usluga, 

 omogućivanje sinergije poštanskih usluga s komunikacijskom 
i prometnom infrastrukturom i uslugama te državnom upravom, 

 usklađivanje s ciljevima Strategije Europa 2020, važećim 
direktivama Europske unije te aktima Svjetske poštanske unije (UPU), 

 aktivnosti i mjere usmjerene provedbi ciljeva Strategije. 

Datum dokumenta 7. listopada 2014. godine 

Verzija dokumenta 1 

Vrsta dokumenta Prijedlog Strategije i Akcijskog plana 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Prijedlog Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici 
Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije 

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

– 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

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? 

DA 

Na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture / Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
www.mppi.hr, 

u razdoblju od 7. listopada do 6. studenoga 2014. godine 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. g. Tvrtko Trlek (pojedinac) 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene 
odredbe nacrta 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedaba predstavnika 
zainteresirane javnosti sadržani su u popratnom Obrascu teksta 
primjedaba i obrazloženja 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova u vezi sa savjetovanjem 

 
 

http://www.mppi.hr/
TvrtkoTrlek-objava.pdf

