
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o 
udžbeničkom standardu te načinu rada, postupku i kriterijima 
odabira članova stručnih povjerenstava za procjenu 
udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih 
materijala. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te 
načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih 
povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za 
procjenu drugih obrazovnih materijala. 

Datum dokumenta Prosinac 2018. 

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće - o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu Pravilnika o udžbeničkom standardu te 
načinu rada, postupku i kriterijima odabira članova stručnih 
povjerenstava za procjenu udžbenika i povjerenstava za 
procjenu drugih obrazovnih materijala. 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt Pravilnika o udžbeničkom standardu te načinu rada, 
postupku i kriterijima odabira članova stručnih povjerenstava 
za procjenu udžbenika i povjerenstava za procjenu drugih 
obrazovnih materijala. 

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

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

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

Odlukom o imenovanju Povjerenstva za izradu Pravilnika o 
udžbeničkom standardu te odabiru i načinu rada stručnih 
povjerenstava, od dana 8. studenoga 2018. godine, KLASA: 
023-03/18-06/00055, URBROJ: 533-01-18-0001, koji je 
potpisala ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. 
Blaženka Divjak, imenovani su predstavnici kojima je zadaća 
bila izraditi predmetni Nacrt Prijedloga. Činili su ga 
predstavnici iz sustava srednjeg i visokog obrazovanja, 
sustava znanosti i predstavnici Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

Da, na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i 
obrazovanja (https://mzo.hr/hr/javno-savjetovanje-o-nacrtu-
pravilnika-o-udzbenickom-standardu-te-nacinu-rada-
postupku-kriterijima) te na stranici eSavjetovanja 
(eSavjetovanja.gov.hr). Savjetovanje je trajalo od 30. prosinca 



kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 
 

2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, odnosno ukupno 
21 dan. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Vidjeti u prilogu. 

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

Vidjeti u prilogu. 

Troškovi provedenog savjetovanja Javno savjetovanje nije iziskivalo dodatne financijske 
troškove. 

 

 


