
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o radu 

Suda Hrvatske komore primalja 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Hrvatska komora primalja 

 
 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
o Prijedlogu Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja 

 
Datum dokumenta 

Srpanj/kolovoz 2020. 

 
Verzija dokumenta 

Prva 

 
Vrsta dokumenta 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

Hrvatska komora primalja 

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? 

 

_____ 
 
 

http://www.komora-

primalja.hr/ 

 

Internetske stranice tijela 
nadležnog za izradu nacrta 
stranice 

_____ 

 
 

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

 

Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja objavljen 

je dana 28. srpnja 2020. i nalazio se na internetskoj stranici do dana 

27. kolovoza 2020. godine. 

http://www.komora-primalja.hr/
http://www.komora-primalja.hr/


  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja  

 

i 

 

Razlozi neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe nacrta? 

H.R. dostavio je prijedlog da se u članku 53. Prijedloga Pravilnika o 

radu Suda Hravtske komore primalja iza stavka 1. doda stavak 2. koji 

glasi: 2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 

Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Suda Hrvatske komore primalja 

od dana 10.06.2016. koji obuhvaća Poslovnik o radu Suda Hrvatske 

komore primalja (dalje u tekstu:Poslovnika) donesen na sjednici 

Vijeća održanoj dana 27. siječnja 2010., Izmjene i dopune Poslovnika 

donesene na sjednici Vijeća održanoj 17. travnja 2012., Izmjene i 

dopune Poslovnika donesene na sjednici Vijeća održanoj 22. studenog 

2012. i Izmjene i dopune Poslovnika donesene na sjednici Vijeća 

održanoj 02. svibnja 2016. u kojima je naznačeno njihovo vrijeme 

stupanja na snagu.“ 

Navedeni prijedlog je usvojen kao osnovan. 

 

 
Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 


