
 

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Akcijskog plana za 

provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. 

godine, za razdoblje 2013.-2015. 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike 

Hrvatske 

Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o 

nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje 2013.-2015.  

Verzija dokumenta 1. 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, 

drugog propisa ili akta 

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 

od 2013. do 2020. godine, za razdoblje 2013.-2015. 

Jedinstvena oznaka iz 

Plana donošenja 

zakona, drugih propisa i 

akata objavljenog na 

internetskim stranicama 

Vlade 

- 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

bili uključeni u 

postupak izrade 

odnosno rad stručne 

radne skupine za izradu 

nacrta? 

Predstavnici romskih udruga, vijeća i predstavnici romske nacionalne 

manjine, ostale organizacije civilnog društva, predstavnici jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave i javnog 

sektora, predstavnici međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, 

neovisni stručnjaci 

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? 

Ne Internetska stranica Vlade 

Da 

www.uljppnm.vlada.hr 

Internetske stranice tijela 

nadležnog za izradu nacrta 

Ne Neke druge internetske stranice 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 4. do 

21. veljače 2013. godine, nacrt objavljen na internetskoj stranici Ureda 

za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 

www.uljppnm.vlada.hr    

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja 

očitovanja? 

Na nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje 2013.-2015. 

svoja očitovanja tijekom održane internetske javne rasprave dostavilo je 

10 dionika, i to građani-pojedinci,upravna tijela jedinica lokalne 

samouprave, pravobranitelji, organizacije civilnog društva, predstavnici 

međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, međunarodne 

organizacije u Republici Hrvatskoj i predstavnici nacionalne 

koordinacije vijeća romske nacionalne manjine.   

Razlozi neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

Objedinjene primjedbe/prijedlozi dionika na Nacrt Akcijskog plana za 

provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 

http://www.uljppnm.vlada.hr/
http://www.uljppnm.vlada.hr/


 

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

zainteresirane javnosti 

na određene dijelove 

nacrta 

2013.-2015. te obrazloženja predlagatelja o prihvaćanju/neprihvaćanju 

istih objavljeni su na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina.  

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Troškovi javnog savjetovanja nisu iziskivali dodatne financijske 

troškove.  

 


