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I. 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta 
 

Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne 
nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijskom fakultetu 

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

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
 

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet 

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

U postupku izrade bili su uključeni članovi radne 
skupine za izradu Pravilnika, elektronskim putem 
pozvani su zaposlenici Fakulteta te je 
internetskim putem pozvana ostala 
zainteresirana javnost na dostavu prijedloga i 
mišljenja. 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući način? 
 
 
Ako jest, kada je nacrt bio objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje 
 
Ako nije, zašto? 
 

Isti je bio dostavljen elektroničkim putem 
zaposlenicima Fakulteta sukladno Izmjeni plana 
savjetovanja za 2021. godinu. 
 
Dana 16. srpnja 2021. godine započeo je 
postupak savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću  - javnog savjetovanja, dostavom Poziva 
za dostavu primjedbi i prijedloga putem 
elektroničke pošte svim zaposlenicima Fakulteta 
te objavom na mrežnoj stranici Fakulteta. 
 
Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje 
prijedloge, primjedbe i komentare u razdoblju od 
16. srpnja 2021. godine do 16. kolovoza 2021. 
godine putem e-mail adrese 
javna.rasprava@pharma.hr 
 
 



Koji predstavnici zainteresirane javnosti su 
dostavili svoja očitovanja? 
 

doc. dr. sc. Tin Weitner i prof. dr. sc. Lada 
Rumora 

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

Prilog I. 

Troškovi provedenog savjetovanja 
 

Provedba savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću nije iziskivala dodatne financijske 
troškove 

 

 


