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OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o ažuriranom 
Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Državnog zavoda za 
intelektualno vlasništvo za 2021. godinu i Obrascu prethodne 
procjene za Zakon o naknadama u području prava 
intelektualnog vlasništva 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 
 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 
 

Svrha dokumenta Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, Državni zavod 
za intelektualno vlasništvo, kao stručni nositelj izrade 
propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga utvrđuje 
prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Navedeni Prijedlog 
plana podloga je za izradu Godišnjeg plana zakonodavnih 
aktivnosti, koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi 
Vlada Republike Hrvatske. Kao podloga za izradu Prijedloga 
plana izrađuju se i Obrasci prethodne procjene za 
zakonodavne prijedloge. 
 

Datum dokumenta 4. prosinca 2020. 
 

Verzija dokumenta I. 
 

Vrsta dokumenta Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti 
 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Državnog zavoda za 
intelektualno vlasništvo za 2021. godinu 

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

/ 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 
 

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

/ 
 

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? 
 

O Prijedlogu plana provodilo se internetsko savjetovanje 
putem aplikacije e-Savjetovanja od 19. studenog do 3. 
prosinca 2020. godine. Obavijest o otvaranju savjetovanja 
objavljena je na internetskoj stranici Državnog zavoda za 
intelektualno vlasništvo 19. studenog 2020. godine: 
 
http://dziv.hr/hr/novosti/savjetovanje-o-azuriranom-
prijedlogu-plana-zakonodavnih-aktivnosti-za-2021,4820.html 

Koji su predstavnici zainteresirane Nije bilo očitovanja. 
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javnosti dostavili svoja očitovanja? 
 

 

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

Primjedbi nije bilo. 
 

Troškovi provedenog savjetovanja Troškova provedbe savjetovanja nije bilo. 
 

 


