
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka Zakona o 
provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama 
usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o 
pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj 
podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u 
Uniji. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Cilj i glavne teme savjetovanja Prikupljanje primjedbi, prijedloga ili mišljenja 
zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Iskaza o 
procjeni učinka Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 
511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike 
Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima 
te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz 
njihova korištenja u Uniji.  

Datum dokumenta  26. travnja 2017. 

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

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 
Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo 
gospodarstva, Ministarstvo zdravstva, Agronomski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski centar za 
poljoprivredu, hranu i selo, Hrvatska gospodarska 
komora i Državni zavod za intelektualno vlasništvo. 

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? 

 Internetske stranice Vlade 

X 
Internetske stranice tijela nadležnog za 
izradu nacrta  

 Neke druge internetske stranice 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinka Zakona o 
provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama 
usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o 
pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj 
podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u 
Uniji bio je objavljen na internetskim stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode u periodu od 
12.siječnja do 9.veljače 2015. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode do završetka 
savjetovanja nije zaprimilo niti jednu primjedbu, 
prijedlog ili mišljenje javnosti o predmetnome Nacrtu 
prijedloga Iskaza. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene 

 

- 



Primjedbe koje  nisu prihvaćene i obrazloženje 
razloga za neprihvaćanje 

Troškovi provedenog savjetovanja 

 

- 

 


