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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT 
PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATSTRU NEKRETNINA 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni 
učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katstru nekretnina 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Državna geodetska uprava 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o 
procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katstru nekretnina 

Datum dokumenta 12.03.2014. 

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 

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

Radnu skupinu za izradu nacrta prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina čine 
predstavnici Državne geodetske uprave, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske komore ovlaštenih 
inženjera geodezije te Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Državna geodetska uprava 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak, 
odnosno bili pozvani da sudjeluju u 
savjetovanju 

O otvorenom javnom savjetovanju kao i javnom izlaganju, stavljena je obavjest na web Državne 
geodetske uprave  
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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? 

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa  za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i 
katstru nekretnina objavljen je na internetskim stranicama Državne geodetske uprave www.dgu.hr. u 
trajanju od 30 dana, u periodu od 04.02.2014. god., do 04.03.2014. godine. 

Način na koji je provedeno 
savjetovanje 

Objava Nacrta prijedloga iskaza na web stranici Državne geodetske uprave u trajanju u periodu od 
04.02. 2014. god., do 04.03.2014. god. 

Javno izlaganje Teza i Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru nekretnina održano je 13.02.2014. god. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja i 
komentare 

Tijekom internetske rasprave očitovanja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt 
prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dostavilo je pet dionika. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


