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Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore
inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Upravni odbor HKIS
Dana 23. studenog 2019. godine stupio je na snagu Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br.
110/2019.)

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime
žele postići uz sažetak ključnih pitanja

Prema prijelaznoj odredbi članka 40. navedenog Zakona Komore su
dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s
odredbama toga Zakona.
Zbog kratkoće roka iz prijelazne odredbe za izvršenje navedenih
zadataka, novi Pravilnik donosi se po hitnom postupku i vrši se
tehničko usklađenje sa novim Zakonima. Na taj način stvorit će se
pretpostavke za ustrojavanje novih imenika i upis u Imenik inženjera
gradilišta i Imenik voditelja radova.

Objava dokumenata za savjetovanje

Poveznica na nacrt dokumenta

Razdoblje provedbe savjetovanja

od 30.1.2020. do 6.2.2020.

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

Nije bilo zaprimljenih primjedbi i prijedloga

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i
prijedloga s obrazloženjem razloga za
neprihvaćanje

--

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

--

Troškovi provedenog savjetovanja

--

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Redni
broj

Sudionik
savjetovanja (ime i
prezime pojedinca,
naziv organizacije)

Članak ili drugi dio
nacrta na koji se
odnosi prijedlog ili
mišljenje

Tekst zaprimljenog
prijedloga ili mišljenja

Status prijedloga ili mišljenja
(prihvaćanje/neprihvaćanje s
obrazloženjem)

