
 

 

 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje o                                      
nacrtu III. Nacionalnog izvješća o provedbi UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj 

Datum dokumenta: 22. listopada 2014. 

Verzija dokumenta: Prva verzija za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

Sažetak dokumenta: 

Republika Hrvatska sudjeluje u provedbi UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj koja je 
usvojena 2005. godine na sastanku na visokoj razini ministara zaštite okoliša i obrazovanja u Litvi. Na 
istom je sastanku usvojen i “Okvir iz Vilniusa za provedbu UNECE Strategije za obrazovanje za održivi 
razvoj“ prema kojem su države dužne svake četiri godine podnositi nacionalno izvješće o njenoj 
provedbi.  

Ovim III. Nacionalnim izvješćem Republika Hrvatska izvršava svoju obvezu izrade izvješća o provedbi za 
četverogodišnje razdoblje (2011. - 2015.). Izradu izvješća koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode u suradnji s ostalim relevantnim tijelima državne uprave, agencijama i udrugama koje se bave 
obrazovanjem za održivi razvoj  

 

Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje: 

III. Nacionalno izvješće se odnosi na razdoblje provedbe UNECE Strategije za obrazovanje za održivi 
razvoj od 2011. do 2015. godine.  

Države koje sudjeluju u provedbi Strategije pozvane su dostaviti do 1. prosinca 2014. Tajništvu UNECE-
a nacionalna izvješća za treću fazu provedbe (2011. – 2015.) na osnovu čega će Tajništvo 2015. godine 
izraditi objedinjeno izvješće u kojem će se prikazati postignut napredak, utvrditi izazovi i izraditi 
preporuke. Objedinjeno izvješće je ključno za utvrđivanje budućih prioriteta za provedbu obrazovanja za 
održivi razvoj te se očekuje da će biti predstavljeno 2016. godine na sastanku na visokoj razini ministara 
zaduženih za obrazovanje i zaštitu okoliša. 

Cilj je ovog Nacionalnog izvješća kontinuirano pratiti provedbu UNECE Strategije za obrazovanje za 
održivi razvoj 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 UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj odnosi se na 
sve dionike koji sudjeluju u provedbi obrazovanja za održivi razvoj počevši od nadležnih tijela državne 
uprave, znanstvenih i drugih institucija, agencija i zavoda pa do tijela regionalne i lokalne uprave, nevladinih 
organizacija i ostalih predstavnika civilnog društva. 

Rok: 

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

Od 22. listopada 2014. do 20. studenog 2014. 

Kontakti: 



 

 

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

      marina.prelec@mzoip.hr   

ili redovnom poštom na adresu: 

       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. 

 

http://www.mzoip.hr/doc/Propisi/Obrazac_sudjelovanja_22_10_2014_1.docx

