
 

 

 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje o                                      
nacrtu III. Nacionalnog izvješća o provedbi Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju 

javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) 

Datum dokumenta: 25. listopad 2013. 

Verzija dokumenta: Prva verzija za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

Sažetak dokumenta: 

Ovim III. Nacionalnim izvješćem Republika Hrvatska kao stranka UNECE Konvencije o pristupu 
informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška 
konvencija)(NN-MU br.1/2007) izvršava svoju obvezu izrade izviješća o provedbi za trogodišnje 
razdoblje (2011. - 2013.). Izradu izvješća koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  kroz Radnu 
skupinu u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i predstavnici relevantnih tijela 
državne uprave, agencija, zavoda, fonda i mreže udruga koje se bave okolišem  

 

Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje: 

III. Nacionalno izvješće se odnosi na razdoblje provedbe Aarhuške konvencije od 2011. do 2013. 
godine.  

Ovim se Izvješćem obuhvaća: detaljni pregled zakonskih, regulatornih i ostalih mjera poduzetih od 
strane relevantnih tijela državne uprave, a kojima se osigurava provedba odredbi Konvencije o pristupu 
informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. To uključuje i 
pregled praktične primjene odredbi u području prikupljanja i razdiobe odgovarajućih informacija o 
okolišu, kao i pregled aktivnosti u području promicanja odredbi Aarhuške konvencije.  

Cilj je ovog Nacionalnog izvješća kontinuirano pratiti provedbu Aarhuške konvencije u Hrvatskoj i uočiti 
prepreke koje se pri tome pojavljuju.   

Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis: 

Internetsko savjetovanje. 

Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati: 

Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije odnosi se na sva tijela javne vlasti koja su 
temeljem odredbi Aarhuške konvencije obveznici osiguravanja pristupa javnosti informacijama, 
sudjelovanja javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša. Također je relevantan 
za Ministarstvo pravosuđa i za pravosudna tijela u Hrvatskoj. 

Rok: 

Rok za zaprimanje odgovora je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode. 

Od 25. listopada 2013. do 23. studenog 2013. 

Kontakti: 

Molimo da prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem Obrasca na adresu e-pošte:    

      branka.pivcevic-novak@mzoip.hr   

ili redovnom poštom na adresu: 

http://www.mzoip.hr/doc/Propisi/Obrazac_sudjelovanja_25_10_2013.doc


 

 

       Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb  

Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga predstave te 
daju informaciju koga predstavljaju. Ukoliko želite da podaci ostanu povjerljivi, molimo da to posebno 
naglasite. 

 


