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zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Svrha dokumenta Izvješće javnosti o rezultatima provedbe savjetovanja o 
Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim 
pravima.

Datum dokumenta 7. listopada 2020.

Verzija dokumenta I.

Vrsta dokumenta Zakon

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

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?

U postupak izrade Nacrta bili su uključeni predstavnici 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture, 
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 
Ministarstva financija, Središnjeg državnog ureda za razvoj 
digitalnog društva, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske 
gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, 
Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatske udruge za zaštitu 
izvođačkih prava, Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu 
naknada fonogramskih prava, Društva hrvatskih filmskih 
redatelja, Udruge za zaštitu prava nakladnika, Društva 
hrvatskih književnika, Društva za zaštitu novinarskih autorskih 
prava, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, 
Agencije za elektroničke medije, Hrvatske udruge radijskih 
nakladnika, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatskog 
audiovizualnog centra, Hrvatskog knjižničarskog društva, 
Matice hrvatskih sindikata, Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Hrvatske radiotelevizije, Nova TV, RTL Hrvatska, 
Hanza Media d.o.o. i Styria.
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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 Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim 
pravima provodilo se internetsko savjetovanje putem 
aplikacije e-Savjetovanja od 17. travnja do 17. svibnja 2020. 
godine. O otvaranju savjetovanja objavljena je obavijest na 
internetskoj stranici Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo  http://dziv.hr/hr/novosti/savjetovanje-o-nacrtu-
prijedloga-zakona-o-autorskom-pravu-i-srodnim-
pravima,3775.html 
U okviru savjetovanja s javnošću održano je i javno izlaganje 
o Nacrtu prijedloga zakona. S obzirom na preporuke vezane 
uz epidemiju bolesti COVID-19, javno izlaganje održano je 
virtualnim putem 15. svibnja 2020. godine te je vidljivo za 
javnost na stranici www.dziv.hr/hr/novosti. Obavijest o 
održavanju javnog izlaganja također je objavljena na 
internetskoj stranici Državnog zavoda za intelektualno 
vlasništvo
http://dziv.hr/hr/novosti/javno-izlaganje-o-nacrtu-prijedloga-
zakona-o-autorskom-pravu-i-srodnim,3782.html.

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Zbog velikog interesa različitih predstavnika zainteresirane 
javnosti, (ukupno zaprimljena 727 komentara), a kako se ne bi 
opterećivao obrazac, sudionici savjetovanja vidljivi su iz 
prateće tablice.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje

Zbog velikog broja pristiglih komentara i primjedbi, a kako se 
ne bi opterećivao obrazac, analiza primjedbi vidljiva je iz 
prateće tablice.

Troškovi provedenog savjetovanja Troškova provedbe savjetovanja nije bilo.

2\2


