
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi. 

Datum dokumenta Studeni 2017. 

Verzija dokumenta I.  

Vrsta dokumenta Zakonski akt. 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

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

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

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

Povjerenstvo za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi. Povjerenstvo je sastavljeno do predstavnika: 
Hrvatske udruge poslodavaca, Sindikata hrvatskih učitelja, 
Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama 
Hrvatske, Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu 
Preporod, Hrvatske zajednice županija, Udruge 
srednjoškolskih ravnatelja, Hrvatske zajednice osnovnih 
škola, Agencije za strukovno obrazovanje, Agencije za odgoj i 
obrazovanje, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja, Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

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? 
 

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i 
obrazovanja (https://mzo.hr/hr/obavijest-o-javnoj-raspravi-
o-nacrtu-prijedloga-zakona-o-izmjenama-dopunama-zakona-
o-odgoju) te na portalu eSavjetovanja (esavjetovanja.gov.hr). 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti trajalo je od 3. 
studenoga 2017. do 3. prosinca 2017. godine, odnosno 30 
dana. 



Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Vidjeti u prilogu. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

Vidjeti u prilogu. 

Troškovi provedenog savjetovanja Za javno savjetovanje nisu bili potrebni dodatni financijski 
troškovi. 

 

 


