
REPUBLIKA HRVATSKA 

DRtAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNISTVO 

KLASA: 011-02/14-0201001 

URBROJ: 559-01/3-14-002 


Zagreb, 16. svibnja 2014. godine 

INFORMACIJA 

o provedbi jayne rasprave 0 Prijedlogu iskaza i 0 Nacrtu prijedloga Zakona 0 izmjenama i 
dopunama Zakona 0 autorskom i srodnim pravima 

1. 	 Nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza 0 procjeni ucinaka propisa je: 

Drfavni zavod za intelektualno vlasnistvo Republike Hrvatske 

2. 	 Pravni izvori: 

Clanak 22. Zakona 0 procjeni ucinaka propisa (Narodne novine, br. 90/2011) i cIanci 
17. i 19. Uredbe 0 provedbi po stupka procjene uCinaka propisa (N arodne novine, br. 
66/2012). 

3. 	 Neposredni dionici u izradi ovog Nacrta prijedloga iskaza su: 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 

4. 	 Ostali dionici s kojima su provedene neformalne konzultacije u fazi izrade 
Prijedloga iskaza i Nacrta prijedloga Zakona su: 

Javnost i zainteresirana javnost mogu sudjelovati u izradi Prijedloga iskaza i Nacrta 
prijedloga Zakona tijekomjavne rasprave. 

5. Nacin sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku jayne rasprave: 

Javnost i zainteresirana javnost u postupku jaYne rasprave 0 Prijedlogu iskaza 0 

procjeni ucinaka Zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 autorskom i 
srodnim pravima i Nacrtu prijedloga toga Zakona mogu sudjelovati davanjem 
prijedloga, primjedbi i misljenja u pisanom obliku putem Obrasca za dostavu 
prijedloga, primjedbi i misljenja iIi putem prijave za sudjelovanje u javnoj raspravi 
putem Obrasca za prijavu dionika jayne rasprave. Oba obrasca objavljena su na 
internetskoj stranici Drzavnog zavoda za intelektualno vlasnistvo. 
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Prijedlog iskaza 0 procjeni ucinaka ovoga propisa kao i Nacrt prijedloga toga Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona 0 autorskorn i srodnirn pravima objavljuju se u 
nastavku ove Informacije na intemetskoj stranici DrZavnog zavoda za intelektualno 
vlasnistvo. 

Primjedbe, prijedlozi i misljenja dostavljaju se u razdoblju od 19. svibnja do 19. 
lipnja 2014. godine na adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
elektronickorn postorn na: e-mail: savjetovanja@dziv.hriIi na broj telefaksa 01/6109
660. 

6. 	 Ostali podaci: 

o javnorn izlaganju materije jayne rasprave javnost ce biti pravodobno informirana 
putern intemetske stranice Zavoda. 

Nakon sto se razrnotre svi prispjeli prijedlozi, primjedbe i rnisljenja na Prijedlog 
iskaza i Nacrt Zakona isti ce se aZurirati te ce se, kada se ispune i svi ostali propisani 
uVjeti iz clanka 23. Zakona 0 procjeni uCinaka propisa, uputiti Vladi Republike 
Hrvatske u postupak donosenja zakona. 

7. 	 Nacin informiranja javnosti i zainteresirane javnosti 0 prihvacenim i 
neprihvacenim miSljenjima, prjjedlozima i primjedbama dostavljenim za vrijeme 
predmetne jayne rasprave: 

Strucni nositelj izrade propisa ce na svojim intemetskirn stranicama dati odgovarajucu 
obavijest. 
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