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PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
150/2011 i 119/2014), a u vezi s točkom I. Odluke o osnivanju Radne skupine za koordinaciju 
sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru (Klasa: 022-03/15-04/327, Urbroj: 
50301-05/05-15-7, od 30. srpnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

studenoga 2015. godine donijela 

ZAKLJUČAK 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi i posebnih preporuka 
Vijeća za države članice 2015. za razdoblje od srpnja do rujna 2015., koje je izradila 
Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom 
semestru, a koje je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije aktom, KLASA: ; URBROJ: 

, od . 

2. Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o 
prihvaćanju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka, na odgovarajući način izvijesti sva 
nadležna ministarstva i druga nadležna tijela državne uprave. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 



OBRAZLOŽENJE 

Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi i posebnih preporuka Vijeća za 
države članice 2015. za razdoblje od srpnja do rujna 2015. 

Nacionalni program reformi 2015. usvojen je na sjednici Vlade održanoj 23. travnja 
2015., dok je Program konvergencije za razdoblje 2015.-2018. usvojen 30. travnja 2015. 
Vijeće Europske unije za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) temeljem ocjene 
spomenutih dokumenata usvojilo je 14. srpnja 2015. šest preporuka za Republiku Hrvatsku. 

Predmetno izvješće odnosi se na razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. i daje 
pregled najvažnijih aktivnosti koje su poduzete u okviru provedbe reformskih mjera sukladno 
Nacionalnom programu reformi za 2015. i šest preporuka Vijeća od 14. srpnja 2015. za 
Republiku Hrvatsku. 

Posebne preporuke Vijeća od 14. srpnja 2015. za Republiku Hrvatsku se odnose na 
specifičnosti u područjima javnih financija, mirovinskoga i zdravstvenog sustava, sustava 
socijalne zaštite, javne uprave i javnih poduzeća, poslovnog okruženja, pravosudnog sustava i 
financijskog sektora. 

Prioritetna područja praćenja iz Nacionalnog programa reformi jesu: (1) Jačanje 
fiskalnog okvira i upravljanja javnim financijama, (2) Racionalizacija i poboljšanje kontrole 
nad rashodima, (3) Poboljšanje učinkovitosti mirovinskog sustava, (4) Smanjenje fiskalnih 
rizika zdravstvenog sustava, (5) Reforma sustava socijalnih naknada, (6) Poboljšanje 
funkcioniranja javne uprave, (7) Poboljšanje upravljanja javnim poduzećima, (8) Smanjenje 
administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća te (10) Osnaženi okvir za 
provedbu stečajnih postupaka. Pored ovih prioritetnih područja prati se i provedba ostalih 
reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi kao i napredak u postizanju glavnih 
ciljeva Strategije Europa 2020. 

Predmetno Izvješće izradila je Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike 
Hrvatske u Europskom semestru koja redovito prati napredak u provedbi Nacionalnog 
programa reformi 2015. i posebnih preporuka Vijeća, i to, na mjesečnoj razini za prioritetna 
područja i preporuke te tromjesečno u području ostalih reformskih mjera te vezano za 
napredak u postizanju glavnih ciljeva Strategije Europa 2020. Redovito praćenje napretka u 
provedbi važno je zbog osiguravanja pravovremene i učinkovite provedbe, kako svih mjera iz 
Nacionalnog programa reformi 2015., tako i mjera koje proizlaze iz posebnih preporuka 
Vijeća za države članice 2015., te pravovremenog utvrđivanja eventualnih poteškoća u 
provedbi. Redovito praćenje temelji se na Planu provedbe Nacionalnog programa reformi 
2015. i posebnih preporuka Vijeća za 2015. 

Izvješće upućuje na činjenicu da se provedba aktivnosti odvija sukladno utvrđenom 
Planu provedbe, uz određena mjestimična odstupanja od vremenskih rokova utvrđenih 
Nacionalnim programom reformi 2015. 
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Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi i posebnih 
i preporuka Vijeća za države članice 2015. za razdoblje od srpnja do 
| rujna 2015. 

Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. i daje prikaz poduzetih aktivnosti 
u okviru reformskih mjera prema prioritetnim područjima, glavnim ciljevima Strategije 
Europa 2020. i ostalim reformskim mjerama iz Nacionalnog programa reformi 2015. te 
mjerama za provedbu preporuka Vijeća od 14. srpnja 2015. za Republiku Hrvatsku. 

Prioriteti: (1) Jačanje fiskalnog okvira i upravljanja javnim financijama i (2) 
| Racionalizacija i poboljšanje kontrole nad rashodima 

Unaprjeđenje fiskalnog okvira i jačanje fiskalnih pravila 
• Ministarstvo financija je, u skladu s komentarima Europske komisije i Povjerenstva za 

fiskalnu politiku, izradilo prijedlog novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji će biti 
poslan u Vladinu proceduru u prvom tromjesečju 2016. 

Unaprjeđenje proračunskog okvira 
• Ministarstvo financija je pripremilo Smjernice za uspostavu standardnih materijalnih 

troškova kod korisnika sredstava državnog proračuna koje će biti dostavljene tijelima 
državne uprave prilikom izrade prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2016. godinu. 

• U cilju poboljšanja procjene fiskalnog učinka kao bitnog elementa za poboljšanje 
izrade limita ukupnih proračunskih rashoda izrađen je Nacrt prijedloga odluke o 
postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka u kojoj je dan i unaprijeđeni 
Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (PFU Obrazac). 
Obrazac se, u prvom redu, mijenja tj. dopunjuje informacijama koje govore o tome 
hoće li primjena pojedinog propisa utjecati na visinu manjka proračuna opće države ili 
će se financirati iz izvora koji ne uzlaze u proračunske limite i ne utječu na visinu 
manjka proračuna opće države. Također, u tom smislu dodatno se razrađuje procjena 
očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka. Donošenje Odluke o postupku 
davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka očekuje se u listopadu. 

Jačanje kapaciteta Državnog ureda za reviziju (DUR) i stroža provedba preporuka revizije 
• Državni ured za reviziju pripremio je Plan jačanja kapaciteta DURa kroz jačanje 

kapaciteta, profesionalnu edukaciju i treninge za provedbu kojeg su u okviru Izmjena i 
dopuna Državnog proračuna odobrena i dodatna financijska sredstva, a koji će također 
biti uzet u obzir prilikom definiranja proračunskih limita za DUR. Ministarstvo 
financija, kao predlagatelj Zakona o Državnom uredu za reviziju, kao i njegovih 
izmjena i dopuna, izradit će Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona 
o Državnom uredu za reviziju. U predmetnom Nacrtu razradit će se postupanja vezana 
za sankcioniranje subjekata koji ne postupe po nalozima i preporukama Državnog 
ureda za reviziju. Uz to, detaljnije će se urediti i druge procedure vezane uz provjeru 
izvršenja naloga i preporuka. Nakon usuglašavanja teksta, Nacrt prijedloga zakona o 
izmjenama i dopunama zakona o Državnom uredu za reviziju dostavit će se Europskoj 
komisiji, radi davanja komentara na isti. 
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Jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i proširenje obuhvata unutarnjih financijskih 
kontrola na trgovačka društva u vlasništvu RH i JLP(R)S, te na druge pravne osobe kojima je 
osnivač RH i/ili JLP(R)S 

• Hrvatski sabor donio je novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 
koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. 

• Izrada prvog nacrta Pravilnika kojim će se propisati sadržaj okvira za razvoj sustava 
unutarnjih kontrola u javnom sektoru te smjernice za rad ustrojstvenih jedinica 
nadležnih za financije korisnika proračuna, u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju 
razvoja sustava unutarnjih kontrola u završnoj je fazi. 

• Izrada prvog nacrta Pravilnika kojim će se propisati kriteriji za uspostavu unutarnje 
revizije, način uspostave i suradnju uspostavljenih unutarnjih revizija u završnoj je 
fazi. 

• Izrada nove verzije Priručnika za unutarnje revizore je u tijeku te se, u skladu s 
planom, završetak ove aktivnosti očekuje do kraja 2015. U izradu ovoga dokumenta 
uključeni su i stručnjaci koje je angažiralo Ministarstvo financija Kraljevine 
Nizozemske. 

Unaprjeđenje sustava upravljanja javnim dugom 
• Ministarstvo financija pristupilo je izradi Strategije za upravljanje javnim dugom koja 

će biti poslana u Vladinu proceduru u prvom tromjesečju 2016. 

Unaprjeđenje sustava obračuna i naplate komunalnih naknada 
• Vlada je u srpnju donijela Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica 

lokalne samouprave i ažuriranju podataka o obveznicima plaćanja komunalne 
naknade. Ovom Odlukom nalaže se jedinicama lokalne samouprave da evidentiraju 
sve nekretnine na svom području koje podliježu plaćanju komunalne naknade, 
ažuriraju podatke o obveznicima plaćanja komunalne naknade, evidentiraju sve 
nekretnine i obveznike plaćanja koji su oslobođeni od plaćanja komunalne naknade te 
iskažu iznos naknade koja bi bila naplaćena da takvo oslobođenje nije propisano, s 
rokom izvršenja do 31. prosinca 2015. 

• Pripremljena je Uputa za jedinice lokalne samouprave glede ažuriranja nekretnina u 
smislu obuhvata nekretnina, podataka o nekretninama, načina ažuriranja i rokova te s 
tim povezani komunikacijski plan. Ovom Uputom definira se ujednačeni unos i 
dostava podataka i rokovi za dostavu. Za isto je potrebno izraditi informatičku 
aplikaciju središnjeg informacijskog sustava za komunalnu naknadu u koju će se 
izvršiti unos podataka, odnosno uvoz podataka u sustav prema dogovorenom 
razmjenskom formatu. 

• 25. srpnja 2015. stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim se 
osiguravaju pouzdani standardi vrednovanja nekretnina i njihova primjena od 
ovlaštenih osoba. Zakonom se uspostavlja Informacijski sustav tržišta nekretnina 
eNekretnine koji pruža procjeniteljima informaciju o raspoloživim podacima u 
grafičkom i alfanumeričkom obliku. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 
započelo je izradu početnog stanja planova približnih vrijednosti i od Porezne uprave 
preuzelo je podatke o realiziranim kupoprodajama, čime se omogućava uspostava 
sustava procjenjivanja vrijednosti nekretnina. Donošenje podzakonskih propisa kojima 
se detaljnije propisuje provedba predmetnog Zakona (Pravilnik o metodama procjene 
vrijednosti nekretnina i Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina) očekuje 
se u listopadu. 
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Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu prve preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 

Osigurati trajni ispravak prekomjernog deficita do 2016. poduzimanjem potrebnih miera u 
2015. godini i jačanjem proračunske strategije 

• Ministarstvo financija će dostaviti Europskoj komisiji Izvještaj o poduzetoj 
učinkovitoj akciji za rješavanje stanja prekomjernog proračunskog manjka u RH s 
rokom 31. listopada 2015. 

I Prioritet: (3) Poboljšanje učinkovitosti mirovinskog sustava 

Uvođenje sustava profesionalne mirovine 
• Revizija liste zanimanja i radnih mjesta na kojima se staž računa s povećanim 

trajanjem ugovorena je s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. 
Do kraja rujna proveden je izvid za 3 zanimanja i 14 radnih mjesta od 74 radna mjesta 
i 11 zanimanja na kojima se staž računa s povećanim trajanjem, a koja je potrebno 
revidirati. Revidirana lista bit će podloga za izradu Zakona o kategorizaciji poslova i 
profesionalnoj mirovini. 

Redefiniranie sustava mirovina djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih 
službenih osoba 

• Vlada je u kolovozu donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom 
osiguranju kojom su u državni proračun prebačena do sada kapitalizirana sredstva s 
osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova koji su korisnici invalidske 
mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o pravima iz 
mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijski službenika i ovlaštenih 
službenih osoba. 

• Vlada je u kolovozu donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim 
mirovinskim fondovima kojom je omogućen izlazak iz II. stupa osiguranicima prema 
Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih 
službenika i ovlaštenih službenih osoba osobnim izjašnjavanjem. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu druge preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 

Destimulirati prijevremeno umirovljenje povećanjem umanjenja za prijevremene mirovine 
• U prvih 9 mjeseci o.g. bilježi se smanjenje priljeva prijevremenih starosnih mirovina, 

djelomično kao rezultat oporavka gospodarstva (1,07% porast broja zaposlenih u prvih 
9 mjeseci ove godine naspram istog razdoblja prošle godine), kao i zbog porasta 
prosječne plaće. Tako je u prvih 9 mjeseci 2015. zabilježeno smanjenje priljeva 
prijevremenih starosnih mirovina od 15,9% u odnosu na isto razdoblje 2014. Smanjio 
se i broj novih korisnika starosne mirovine za 6,5% u odnosu na isto razdoblje 2014. 
U starosne mirovine ubraja se i starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika za 
koju je zabilježeno smanjenje priljeva od 19,9%. Isto tako, izmjene u Zakonu o 
mirovinskom osiguranju utjecale su pozitivno na borbu protiv rada na crno, s obzirom 
da novozaposlena osoba ne može početi s radom prije nego je poslodavac prijavi na 
HZMO. Na pozitivne pomake utjecala je i promjena percepcije građana na način da su 
potencijalni umirovljenici shvatili daje bolje duže ostati u svijetu rada jer to povećava 
iznos njihove buduće mirovine. Nadalje, zaustavljen je trend povećanog odlaska u 
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invalidsku mirovinu novim ustrojem medicinskog zavoda te je broj odlazaka u 
invalidsku mirovinu trenutačno približno na razini EUa. Priljev invalidskih mirovina 
u razdoblju siječanjruj an 2015. značajno je smanjen, i to za 46,5% u odnosu na isto 
razdoblje 2014. 

I Prioritet: (4) Smanjenje fiskalnih rizika zdravstvenog sustava 

Poboljšanje kontrole rashoda bolničkog sustava 
• Poslovanje bolničkog sustava kontinuirano se prati na mjesečnoj razini za 33 bolnice 

(31 akutna i 2 specijalne) i 2 doma zdravlja koji su bili u sanaciji. Stanje dospjelih 
obveza zdravstvenog sustava na dan 30. rujna 2015. iznosilo je 2.799.691.435 kuna 
što je za 4.542.195 kuna, odnosno 0,2% manje od stanja na dan 31. prosinca 2014., 
kada su dospjele obveze iznosile 2.804.233.630 kuna. Po prvi puta zdravstveni sustav 
ne stvara nove obveze tijekom devet mjeseci, odnosno stvaranje novih obveza 
značajno je usporeno. To je povezano i s poslovnim rezultatom svih zdravstvenih 
ustanova u sustavu koje su za prvih devet mjeseci o.g. iskazale manjak od 
234.288.277 kuna. U odnosu na prvu polovicu 2014., kategorija kliničkih bolnica 
(KBC, KB i klinike) smanjila je negativan poslovni rezultat za 50%, opće bolnice 
smanjile su negativan poslovni rezultat za 77% u odnosu na prvu polovicu 2014., s tim 
da je 53% negativnog poslovnog rezultata ostvareno u prvom tromjesečju 2015. 
Ukupno su bolnice obuhvaćene sanacijom (33) smanjile negativne rezultate 
poslovanja za 58%, odnosno za 616.118.836 kuna se smanjio gubitak bolničkog 
sustava u odnosu na prvih devet mjeseci 2014. Pomaci u poslovanju su sve izraženiji, 
što je rezultat novog modela ugovaranja i plaćanja za bolnice (iako se odužilo 
donošenje nove zakonske regulative, koja se odnosi na provedbu Nacionalnog plana 
razvoja bolnica i novi model upravljanja bolnicama). 

• Zdravstvene ustanove su dodatno bile opterećene neplaniranim troškovima vezanim 
uz isplatu zaostalih jubilarnih nagrada i obračuna godišnjih odmora koje su na temelju 
odluke Ustavnog suda bile dužne isplatiti (104.632.400 kuna u prvih devet mjeseci 
2015.). 

• Istovremeno su akutne bolnice povećale naturalne pokazatelje (količina odrađenog 
posla), stoje povećalo varijabilne troškove poslovanja: 
 liječenje u dnevnim bolnicama povećano je za 11% u odnosu na 2014. (najviše u 

KBC, KB, klinikama i malim bolnicama), a čak 51% u odnosu na 2013., 
 broj slučajeva bolničkog liječenja smanjuje se zbog novih modaliteta liječenja 

(dnevne bolnice), 
 dužina bolničkog liječenja se od siječnja 2015. skratila za 7%, 
 popunjenost kreveta narasla je za 29% u odnosu na 2014. (najviše u općim 

bolnicama), 
 broj SKZZ pacijenata narastao je za 13% od siječnja 2015. iako PZZ smanjuje 

slanje u SKZZ  83% slučajeva rješava se u PZZ odnosno broj uputnica iz PZZ u 
SKZZ manji je za 800.000 (najviše u KBC, KB i klinikama), 

 povećava se broj operacija  porast od 6% u KBC, KB i klinikama u odnosu na 
početak 2015. 

Novi model ugovaranja i plaćanja za bolnice 
• Bolnice u prvoj polovici 2015. bilježe financijsko i naturalno povećanje izvršenja 

rade više i bolje. Povećanje učinkovitosti dijelom je i rezultat provedbe „Programa 
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plus"  akcije skraćivanja listi čekanja, kroz koji su 33 bolnice koje su sudjelovale u 
programu obradile dodatnihl30.000 pacijenata. 

• Prema novom modelu plaćanja, HZZO bolnicama plaća usluge tek po izvršenju. 
Tijekom prvih devet mjeseci 2015., HZZO je smanjio svoje obveze za 38% odnosno 
360.179.822 kuna. Zdravstveni sustav započeo je otplaćivanje starih dugova (u iznosu 
4.542.195 kuna). U cijelom sustavu rokovi plaćanja su skraćeni, a neke su ustanove 
rokove plaćanja prepolovile. 

• Uočeni su trendovi pozitivnog poslovanja sve više bolničkih ustanova (u prvih devet 
mjeseci 2015. pozitivan rezultat poslovanja ostvarilo je 14 tj. 42% bolnica 
obuhvaćenih sanacijom i 25 tj. 96% specijalnih bolnica). Provođenjem ostalih 
strukturnih reformskih mjera očekuje se daljnje stabiliziranje sustava. 

Provedba Nacionalnog plana 
• Oformljena je radna skupina za izradu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 
• Proveden je postupak eSavjetovanja za nacrt prijedloga izmjena i dopuna Mreže 

javne zdravstvene službe. Izmjenama i dopunama mreža bolničkih zdravstvenih 
ustanova u Republici Hrvatskoj po županijama/Gradu Zagrebu usklađuje se s 
Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i 
općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015.-2016., povećava dostupnost zdravstvene 
zaštite te jača sigurnost i zaštita prava pacijenata. Stupanje na snagu nove Mreže javne 
zdravstvene službe u koju je implementiran Nacionalni plana razvoja bolnica, očekuje 
se do kraja listopada. 

Novi model upravljanja bolnicama 
• Uz „Program plus", u rujnu je pokrenut i projekt „Dani otvorenih vrata" koji je 

obuhvatio sedam najvećih hrvatskih bolnica. Tijekom dvije runde dana otvorenih vrata 
pregledano je skoro 4.000 pacijenata. 

• Pokrenut je "Program 72 sata" koji obuhvaća početak liječenja u roku od 72 sata od 
dana dijagnoze bolesnika s kolorektalnim karcinomom, karcinomima dojke i malignim 
tumorima glave i vrata. Program omogućuje da se unutar 72 sata započne liječenje, 
odnosno osigura prijem, odluka multidisciplinarnog tima te planiranje operacije, ali i 
planiranje kemo ili radio terapije. Plan je do kraja 2015. program proširiti na sve KBC 
i KB. Do sada je tako obrađeno 1.200 pacijenata. 

• Vlada Republike Hrvatske i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske te 
Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara zaključili su 
4. kolovoza 2015. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i 
zdravstvenog osiguranja o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova 
u javnim službama. Uz ukidanje članka 60. Kolektivnog ugovora prijedlogom 
Dodatka I. Kolektivnog ugovora ugovorena su i druga materijalna prava radnika u 
sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Sva navedena ugovorena prava na 
godišnjoj razini zahtijevat će sredstva u iznosu cea 190 milijuna kuna. 

Daljnji razvoj ezdravlja 
• Razvijen je sustav povezivanja financijskih aplikacija bolnica radi boljeg kontrolinga 

bolničkog sustava. Sustav je trenutno u fazi testiranja u 12 akutnih bolnica, a do kraja 
2015. trebao bi obuhvatiti sve bolnice. Time će biti dostupniji specifični operativni 
podaci poslovanja bolnica (financijski, materijalni, kadrovski i dr.). 

Proširenje opsega zajedničke javne nabave 
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• U provedbi je savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o kvaliteti i logistici u 
zdravstvu. 

Jačanje uloge primarne zdravstvene zaštite 
• U svrhu kontinuirane kontrole bolovanja i propisivanja lijekova ostvarene su uštede 

izdavanje lijekova na recept smanjeno je u prvih 6 mjeseci o.g. za 32 milijuna kuna 
(2%) kao rezultat kontrole propisivanje lijekova. Troškovi bolovanja nisu smanjeni u 
odnosu na prvu polovicu 2014. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu druge preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. 

I Prioritet: (5) Reforma sustava socijalnih naknada 

Konsolidacija socijalnih naknada kroz Zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN) 
• Dovršeno je Izvješće o reviziji socijalnih naknada na nacionalnoj i lokalnoj razini u 

okviru projekta „Sinergijski socijalni sustav". Održane su četiri regionalne radionice s 
ciljem predstavljanja zaključaka provedene analize socijalnih naknada na lokalnoj i 
nacionalnoj razini te komparativne analize sustava socijalne zaštite u Austriji i 
Sloveniji, u svrhu prikupljanja preporuka i prijedloga za unapređenje sustava 
socijalnih naknada i njihovo bolje ciljanje za izradu Strategije za isplativiji sustav 
socijalne zaštite u Hrvatskoj. Strategija i Izvješće podloga su za izradu Akcijskog 
plana konsolidacije socijalne zaštite. 

Konsolidacija socijalnih naknada kroz Jedinstveni centar za naknade (JCN) 
• Hrvatski sabor donio je u rujnu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj 

skrbi kojim je propisano administriranie ZMNa od strane nadležnih ureda državne 
uprave u županiji, odnosno nadležnog ureda Grada Zagreba. Spomenuti uredi 
preuzimaju ulogu JCNa i postaju jedinstvena administrativna točka u odnosima 
građana i države u području ostvarivanja prava na naknade. U svrhu sprečavanja rizika 
od siromaštva i daljnjeg osiromašenja, povećan je iznos ZMNa za samce  radno 
nesposobne osobe i za djecu samohranih roditelja te djecu iz jednoroditeljskih obitelji. 
S istom je svrhom uvedena i nova naknada za ugroženoga kupca energenata, dok su 
Zakonom poboljšane i pojedine odredbe s ciljem sprečavanja socijalnog isključivanja 
pojedinih ranjivih skupina osiguravanjem korištenja većeg opsega socijalnih usluga. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu treće preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 

Snažnije poticati nezaposlene i neaktivne osobe na to da prihvaćaju plaćene poslove 
• Vezano uz provedbu mjere "Koordinatori društveno korisnog rada", dogovoreno je 

zapošljavanje po dva koordinatora društveno korisnog rada u centrima za socijalnu 
skrb. U pripremi je program kojim bi se operacionalizirala provedba mjere, a provedba 
natječaja za zapošljavanje koordinatora planirana je u listopadu. 

{ Prioritet: (6) Poboljšanje funkcioniranja javne uprave 
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Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima i njihovo jedinstveno zakonsko 
uređenje 

• S ciljem provedbe Odluke Vlade o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih 
pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije 
sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, Vlada 
je: 
1. u srpnju usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi 

i lukama unutarnjih voda kojim se ukida Agencija za vodne putove 
(propisivanjem prestanka njezinog rada na dan 31. prosinca 2015.), dok se 
obavljanje njezine dosadašnje djelatnosti prebacuje u Hrvatske vode, 

2. u rujnu donijela Uredbu o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike 
Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije te je započeo postupak prijenosa poslova Agencije za regionalni 
razvoj Republike Hrvatske na Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije. 

Usvajanjem posljednjeg akta realizirano je još jedno spajanje/pripajanje/ukidanje povrh 
jednog spajanja/pripajanja/ukidanja koje je regulirano u prethodnom izvještajnom 
razdoblju (ukidanje Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša te 
preuzimanje njihovih poslova od strane novoosnovane Hrvatske agencije za okoliš i 
prirodu). Ukidanje Agencije za plovne putove ovisno je o stupanju na snagu Zakona o 
izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Također, s obzirom da 
će dosadašnje djelatnosti Agencije o plovnim putovima obavljati Hrvatske vode i da će se 
iste financirati sredstvima kojima se financiraju Hrvatske vode potrebno je izmijeniti 
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva. 
• Prijedlog zakona kojim se na jedinstven način uređuje sustav agencija, zavoda, 

fondova, centara i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa je u 
izradi. 

Racionalizacija područnih jedinica središnjih tijela državne uprave 
• Provedena je analiza područnih jedinica kojom je obuhvaćeno ukupno 14 središnjih 

tijela državne uprave sa kojima su održani radni sastanci. Analizom su obuhvaćeni 
podaci koji se odnose na: broj i strukturu zaposlenih u područnim jedinicama, 
obavljanje inspekcijskih poslova i rješavanje u upravnim stvarima (u I. i II. stupnju), 
stanje prostora i opreme područnih jedinica te popis propisa koje bi bilo potrebno 
izmijeniti u svrhu pripajanja područnih jedinica središnjih tijela državne uprave 
uredima državne uprave u županijama. 

• U tijeku je izrada plana provedbe racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela 
državne uprave. 

Započeti proces funkcionalne, fiskalne i teritorijalne decentralizacije s ciljem racionalizacije 
sustava JLP(R)S 

• Hrvatski sabor donio je u rujnu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj kojim se uspostavlja zakonska 
podloga za dobrovoljno spajanje jedinica lokalne samouprave. 

Revidiranje sustava određivanja plaća i uređenje sustava plaća u javnoj upravi i javnim 
službama 

• Vlada je u srpnju usvojila prijedlog Akcijskog plana za uspostavu i uređenje sustava 
plaća u Republici Hrvatskoj 2015.-2016. kojim se predviđa kontinuirano praćenje 
procesa kolektivnog pregovaranja u javnim službama i državnoj službi, ujednačavanje 
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prava u kolektivnim ugovorima u svim djelatnostima javnih službi te u odnosu na 
prava zaposlenih u državnoj službi te donošenje Zakona o plaćama u javnom sektoru. 
Nakon zaprimljenih komentara nadležnih tijela javnog sektora na prijedlog Zakona, u 
tijeku je usklađivanje opisa i kategorizacije poslova te definiranje koeficijenata 
platnog razreda i kriterija napredovanja u plaći. 

• U tijeku je i osnivanje udruge poslodavaca javnih poduzeća sa zadaćom koordinacije 
sustava kolektivnog pregovaranja u javnim poduzećima. 

Poboljšati upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi 
• U pripremi je nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima. 

Unaprijediti elektroničko poslovanje javne uprave i pružanje elektroničkih usluga za građane i 
poslovne subjekte 

• U rujnu 2015. pokrenuta je aplikacija za internetsku registraciju obrta e-Obrt putem 
sustava e-Građani. Istom je omogućeno sadašnjim i budućim obrtnicima podnošenje 
prijave za osnivanje obrta i upisivanje statusnih promjena bez odlaska u nadležna 
registarska tijela. 

• Pokrenut je i pilot projekt ePoslovanje kroz koji se razvijaju eusluge namijenjene 
poslovnom sektoru. Demo sustav se sastoji od NIASeP (Nacionalnog 
Identifikacijskog i Autentifikacijskog Sustava za ePoslovanje) te poslovnog 
korisničkog pretinca (Poslovni Korisnički Pretinac). Uključeno je 7 već postojećih 
elektroničkih usluga HZMO, HZZO, REGOSa, FINAe i Porezne uprave, te 
navedene institucije šalju poruke u PKP. Sustav treba u cijelosti razviti te 
implementirati za široko korištenje. 

Razvoj Portala otvorenih podataka na web adresi data.gov.hr 
• Hrvatski sabor donio je u srpnju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na 

pristup informacijama. Zakonom se propisuju informacije koje su tijela javne vlasti 
obvezna objavljivati na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno 
čitljivom obliku (informacije o postupcima javne nabave, dokumentacije potrebne za 
nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora). Obveze proizašle iz Zakona odnose 
se i na objavljivanje dokumenta u svrhu savjetovanja s javnošću i za podzakonske 
propise. 

• Portal otvorenih podataka je u funkciji od ožujka 2015. Na portalu se kategoriziraju i 
klasificiraju skupovi otvorenih podataka te je trenutno dostupno 120 skupova 
podataka. Skupovi su klasificirani po formatu, po temi te po izdavaču. Na portalu se 
osim navedenog mogu naći i aplikacije koje koriste otvorene podatke. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu treće i četvrte preporuke Vijeća od 14. 
srpnja 2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru istih provode se i sljedeće aktivnosti: 

Rješavati slabosti okvira za određivanje plaća savjetujući se sa socijalnim partnerima te u 
skladu s nacionalnom praksom u ciliu poticanja usklađivanja plaća s produktivnošću i 
makroekonomskim uvjetima 

• Vezano uz analizu utjecaja minimalne plaće na produktivnost, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava imenovalo je članove stručnog tima za provedbu istraživanja o 
minimalnoj plaći u Republici Hrvatskoj koje je pristupilo provedbi analize minimalne 
plaće. 
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I Prioritet: (7) Poboljšanje upravljanja javnim poduzećima 

Redefinirati pojam i opseg evidencije državne imovine 
• Vlada je u rujnu usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim se 
između ostalog omogućava transparentnije vođenje Središnjeg registra državne 
imovine (u Registru državne imovine pretpostavljaju se evidentirati svi oblici državne 
imovine propisane Zakonom). Nadalje, preciznije se definira obuhvat pojavnih oblika 
imovine u smislu Registra državne imovine te u skladu s tim i širi obuhvat obveznika 
dostave podataka o državnoj imovini (primjerice, između ostalog, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici JLP(R)S 
i trgovačka društva čiji je osnivač RH ili JLP(R)S). Također, utvrđuju se i ciljevi 
vođenja Registra - evidencija, uvid u opseg i strukturu pojavnih oblika državne 
imovine. 

• Izrađen je Nacrt prijedloga uredbe o ustrojstvu, načinu vođenja i sadržaju Središnjeg 
registra državne imovine koji se planira donijeti po donošenju Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom u Hrvatskom 
saboru. 

• U tijeku je postupak odabiranja ponuditelja za višefaznu podatkovnu i programsku 
nadogradnju Registra državne imovine kroz projekt ISUDIO (Informacijski sustav 
upravljanja državnom imovinom). 

Uspostaviti sustav izvještavanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više 
JLP(R)S 

• U tijeku je utvrđivanje modela izvještavanja kojim će se operacionalizirati ova mjera. 
Nositelj aktivnosti je Ministarstvo financija, a sunositelj Državni ured za upravljanje 
državnom imovinom. 

Smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava 
• Vlada je u srpnju usvojila izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku 
Hrvatsku čime je broj trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i 
posebnog interesa smanjen s 59 na 56. Club Adriatic d.o.o, Sunčani Hvar d.d i 
Hrvatska brodogradnja  Jadranbrod više ne predstavljaju društva od posebnog 
interesa za RH. Također, Vlada je u srpnju usvojila Prijedlog Odluke o pokretanju 
postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za 
obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod. 

Definirati i obiaviti specifične ciljeve trgovačkih društava s ciljem odgovornijeg poslovanja i 
jačanja ocjenjivanja uspješnosti društava 

• Završeno je prikupljanje podataka o postojećim srednjoročnim ciljevima poslovanja te 
su u tijeku konzultacije s Europskom komisijom i Ministarstvom regionalnoga razvoja 
i fondova EU oko provedbe pilot projekta i izrade Akcijskog plana za uspostavu 
srednjoročnih ciljeva poslovanja u većini trgovačkih društava u većinskom vlasništvu 
države. 
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Ojačati zahtjeve za stručnostima kandidata i transparentnost u postupcima imenovanja 
upravljačkih odbora trgovačkih društava u državnom vlasništvu 

• Vlada je u kolovozu donijela Odluku o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje 
kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima u kojima Republika 
Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju udio u 
temeljnom kapitalu. Donošenjem ove Odluke, postupak odabira članova uprava 
razdvaja se od postupka odabira članova nadzornih odbora. Odluka se primjenjuje i na 
članove nadzornih odbora trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima 
upravlja CERP. 

• Pripremljen je prijedlog Uredbe o kriterijima za provedbu javnog natječaja za 
imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 
od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Uredbom se predviđa 
posredovanje specijaliziranih agencija te pobliže propisuju postupci provedbe javnog 
natječaja i uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje 
(predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore) u trgovačkim 
društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku 
Hrvatsku čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja DUUDI sukladno Odluci o 
utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i 
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ukoliko to nije propisano posebnim 
propisom. Ova Uredba predviđa, na odgovarajući način, primjenu u pogledu uvjeta i 
za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava čijim 
dionicama i poslovnim udjelima upravlja CERP, ukoliko to nije propisano posebnim 
propisom. Donošenje Uredbe o kriterijima za provedbu javnog natječaja za 
imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 
od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku očekuje se u listopadu. 

• U rujnu je proveden postupak javnog savjetovanja o prijedlogu Kodeksa 
korporativnog upravljanja u poduzećima od strateškog i posebnog interesa za 
Republiku Hrvatsku, važan za kvalitetu poslovanja državnih poduzeća. Nakon stručne 
rasprave prijedlog Kodeksa izmijenjen je na način se njegova primjena odnosi samo 
na trgovačka društva koja ne kotiraju na burzi. Njegova se primjena preporučuje i 
trgovačkim društvima u vlasništvu JLPRS. Tijekom postupka javnog savjetovanja 
primljeno je očitovanje Hrvatske udruge poslodavaca, ali ne i Sindikata. Sukladno 
Kodeksu, državne bi tvrtke jednom godišnje DUUDIju, koji će pratiti provedbu 
Kodeksa, trebale predati ispunjen upitnik s više od 70 pitanja o poslovanju, a za 
eventualna odstupanja od pravila i planova dati i detaljno obrazloženje. Prema 
prijedlogu Kodeksa, upitnici će biti javno dostupni na internetskim stranicama 
državnih poduzeća. 

Povrh spomenutih aktivnosti Vlada je u srpnju donijela i Odluku o smjernicama za postupanje 
članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u 
vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. s osnove 
dobiti trgovačkih društava nakon oporezivanja odnosno viška prihoda nad rashodima pravnih 
osoba, za 2014. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 
2015. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu četvrte preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 

Ubrzati privatizaciju 
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• U tijeku je izrada devetomjesečnog izvješća o provedenim postupcima privatizacije, 
dokapitalizacije i restrukturiranja trgovačkih društava u nadležnosti DUUDIa i 
CERPa sukladno Planu upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2015. 

• Vlada je u rujnu usvojila Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2014. koje uključuje i sistematizirane aktivnosti vezane na 
provedbu ciljeva za razdoblje 1. siječnja  30. lipnja 2015. Sukladno čl. 13. Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske isto je upućeno 
na donošenje Hrvatskom saboru. 

• U izradi je prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2016. 

i Prioritet: (8) Smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja 
I poduzeća 

Mjerenje administrativnog opterećenja gospodarstva primjenom «Standard Cost Model» 
(SCM) metodologije 

• Vlada je u kolovozu usvojila Akcijski plan za smanjenje administrativnog opterećenja 
gospodarstva te je krenula provedba pripadajućih mjera. Plan obuhvaća smanjenje 
izmjerenog opterećenja za minimalno 20% u području trgovine i posredovanja u 
prometu nekretnina te daljnje mjerenje opterećenja do kraja 2015. u 6 područja, 
primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologije: pokretanje poslovanja 

registracija poslovnog nastana trgovačkog društva i obrta, zaštita na radu, gradnja, 
obnovljivi izvori energije te sanitarni i zdravstveni uvjeti. 

• Osim mjerenja troška regulacije SCM metodologijom, Planom je definiran i 
horizontalni model poticanja smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva 
putem već formirane Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije. 

• Planom je predviđena provedba mjera za smanjenje administrativnog opterećenja za 
minimalno 20% u pilot područjima trgovine i posredovanja u prometu nekretnina, 
odnosno nenormativnih mjera za smanjenje sukladno Planu. Navedene mjere su u fazi 
provedbe i namjeravaju se provesti do kraja 2015. 

• Uvođenje e-procedura za dobivanje odobrenja za djelatnost trgovine i posredovanja u 
prometu nekretnina započet će do kraja 2015., s rokom provedbe do kraja 2016. 

• Smanjenje administrativnog opterećenja u 6 područja planirano je do kraja 2016. 

Smanjenje parafiskalnih nameta 
• 10. rujna objavljen je Registar neporeznih davanja koji sadrži ukupno 161 stavku 

ukupne vrijednosti od 8,413 milijardi kuna. Stručna javnost je pozvana na 
komentiranje Registra kojeg će Ministarstvo financija tromjesečno ažurirati. Sljedeća 
objava planirana je za 10. prosinca. 

• Tijekom 2015. (do 30. rujna) izmijenjeni su propisi kojima se rasterećuju poduzetnici i 
građani za neto godišnji iznos od 309.575.898,70 kuna u pogledu plaćanja neporeznih 
davanja. Radi se o sljedećim davanjima: naknada za gospodarenje otpadnim gumama 
(7.768.674,46 kn), naknada za gospodarenje otpadnim motornim vozilima (

11.768.141,68 kn), vodni doprinos (64.363.468,00 kn), članarina turističkim 
zajednicama (32.290.566,28 kn), godišnja naknada za uporabu javnih cesta (

99.594.868,00 kn)1, spomenička renta (18.808.104,96 kn), članarina Hrvatskoj 

1 Odnosi se isključivo na rasterećenje poduzetnika. 
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obrtničkoj komori (4.300.000,00 kn) i članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (

18.682.075,32 kn). Naknada za ambalažu i ambalažni otpad i poticajna naknada za 
ambalažni otpad je ukinuta što predstavlja rasterećenje od 52.000.000,00 kn. Do kraja 
rujna na snagu su stupili propisi kojima se reguliraju naknada za gospodarenje 
otpadnim gumama, naknada za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, 
spomenička renta, članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori, članarina Hrvatskoj 
gospodarskoj komori, naknada za ambalažu i ambalažni otpad i poticajna naknada za 
ambalažni otpad. 

• Povjerenstvo za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta razmatra daljnje 
reforme u sustavu neporeznih davanja kojima bi se dodatno rasteretila poduzeća u 
financijskom i administrativnom smislu, bez da se dovede u pitanje temeljno 
funkcioniranje središnje države, JLP(R)Sova i drugih korisnika tih prihoda. 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu pete preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 

Plan reforme tržišta usluga 
• Ministarstvo gospodarstva definiralo je plan reforme tržišta usluga koji predstavlja 

detaljan set mjera za uklanjanje preostalih regulatornih prepreka na hrvatskom tržištu 
usluga, a koje su u nadležnosti različitih nadležnih tijela središnje državne uprave. Kao 
prioriteti u provedbi pravnih obveza iz navedene EU Direktive o uslugama, a shodno 
zahtjevima Europske komisije, izdvajaju se sljedeći: 

uvođenje online procedure za registraciju poslovnog nastana tvrtke (d.o.o. i 
j.d.o.o.), 
uvođenje online procedura za dobivanje odobrenja/dozvola kod započinjanja 
pojedinih uslužnih djelatnosti, 

- provođenje mjera za administrativno pojednostavljenje uvjeta za pristup 
uslužnim djelatnostima, na način da se provodi "once-only" načelo, 

 korištenje Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustava) za provjeru 
dokumenata pružatelja usluga iz drugih država ugovomica EGPa (kada god je 
to moguće) kako bi se uklonila obveza dostave dokumenata na papiru i u 
originalu, 
uklanjanje preostalih sektorskih regulatornih prepreka u području 
profesionalnih i poslovnih usluga (revizori, porezni savjetnici, odvjetnici, 
privatno obrazovanje, auto škole) i drugim područjima gdje je još potrebno 
provesti dodatna administrativna pojednostavljenja; 
preispitati pristup pojedinim reguliranim profesijama, odnosno tržištu usluga 
za revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, arhitekte i dr., glede uvjeta za 
kvalifikaciju, cijena profesionalnih ispita i obveznih članarina pri 
profesionalnim komorama. 

• Republika Hrvatska je dostavila Europskoj komisiji odgovor na EU pilot (obavijest o 
mogućoj povredi odredbi članaka 6.8. Direktive o uslugama EU koje se odnose na 
slobodan pristup i razvoj elektroničkih procedura za poslovni nastan i uslužne 
djelatnosti te dobivanje svih informacija i poduzimanju radnji online kroz sustav 
Jedinstvene kontakt točke). U odgovoru je naveden detaljan set aktivnosti koje su u 
provedbi i koje će se provoditi u cilju potpune implementacije odredbi Direktive o 
uslugama u RH do kraja 2016. 

• Nastavno na navedeno, u izradi je i nacrt Odluke kojom se obvezuju nadležna tijela na 
uspostavu online procedura (online proceduru za registraciju trgovačkog društva te 
dobivanje svih odobrenja potrebnih za započinjanje uslužnih djelatnosti, koja se izdaju 
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od strane središnjih državnih tijela i/ili na regionalnoj i lokalnoj razini). Online 
procedure razvijat će se u okviru državne informacijske infrastrukture, odnosno 
sustava e-Građani i e-Poslovanje. Elektroničke procedure moraju biti dostupne za sve 
državljane Europskog gospodarskog prostora. Razvoj eprocedura obveza je nadležnih 
tijela što uključuje i obvezu planiranja proračunskih sredstava za 2016. 

I Prioritet: (9) Poboljšanje kvalitete novih zakona 

Jačanje zakonodavnog planiranja i koordinacije u donošenju propisa na nacionalnoj razini 
• U okviru praćenja zakonodavne aktivnosti definirani su sljedeći ciljevi za praćenje 

kvalitete zakonodavnog planiranja: 
o povećanje izvršenja Godišnjeg plana normativnih aktivnosti (GPNA): 

povećanje izvršenja planirane zakonodavne aktivnosti u okviru GPNA, 
povećanje izvršenja zakona s punom provedbom procjene učinaka 
propisa (PUP) u okviru GPNA, 

o smanjenje cjelokupne neplanirane (ad hoc) zakonodavne aktivnosti izvan 
GPNA, 

o povećanje zakona koji se upućuju u proceduru Vlade s punom provedbom 
PUPa kod neplanirane zakonodavne aktivnosti. 

Jačanje sustava za procjenu učinaka propisa 
• Uspješno se provode aktivnosti TWL projekta IPA 2011 „Jačanje kapaciteta za 

provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015." u 
sklopu koje se provode edukacijski ciklusi o primjeni analitičkih alata u procjeni 
učinaka propisa (analiza učinaka i analiza troškova i koristi). Tijekom rujna održani su 
edukacijski ciklusi o procjeni učinaka propisa za državne službenike i dionike u 
sklopu TWL projekta. Navedene edukacije nastavit će se i tijekom listopada, kada je 
predviđen završetak projekta. 

• U okviru evaluacije primjene Zakona o procjeni učinaka propisa u trogodišnjem 
razdoblju (2013.2015.) i pratećih dokumenata procjene učinaka propisa te izrada 
preporuka za unaprjeđenje zakonodavnog okvira procjene učinaka propisa u tijeku je 
analiza zakonodavne aktivnosti Vlade za navedeno trogodišnje razdoblje, a potom će 
uslijediti evaluacija rezultata provedbe Zakona o procjeni učinaka propisa. 

I Prioritet: (10) Osnaženi okvir za provedbu stečajnih postupaka 

Osnažen okvir za provedbu stečajnih i predstečajnih postupaka poduzetnika s ciljem 
olakšavanja restrukturiranja duga 

• 1. rujna stupio je na snagu novi Stečajni zakon. U tijeku je i izrada vodiča o novim 
pravilima predstečajnog postupka i njegova distribucija putem mrežnih stranica 
Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, 
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatske gospodarske komore i FINAe te 
uspostava sustava tromjesečnog praćenja i analize učinkovitosti novog Stečajnog 
zakona, kao i učinkovitosti trgovačkih sudova u njegovoj primjeni, koja bi od rujna 
trebala biti kontinuirana. 

Uspostava sustava stečaja potrošača/osobnog stečaja 
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• Hrvatski sabor je u rujnu donio Zakon o stečaju potrošača koji će stupiti na snagu 1. 
siječnja 2016. 

• Edukacije za provedbu stečaja potrošača, kao nužnog preduvjeta uspješne provedbe 
zakona, planirane su u okviru Projekta potpore pravosudnom sektoru financiranog 
sredstvima Svjetske banke. Proveden je natječaj putem kojega su odabrani konzultanti 
(predavači). 

Navedene aktivnosti relevantne su za provedbu šeste preporuke Vijeća od 14. srpnja 
2015. za Republiku Hrvatsku. U okviru iste provode se i sljedeće aktivnosti: 
Povećati sposobnost financijskog sektora za to da pridonese oporavku potrebnom zbog 
izazova u području visokog udjela nenaplativih plasmana u ukupnim kreditima poduzeća i 
stambenih kredita u stranoj valuti te zbog lošeg upravljanja u određenim institucijama 

• Vlada je u rujnu usvojila prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o 
potrošačkom kreditiranju, s nacrtom konačnog prijedloga zakona i prijedlog zakona o 
izmjeni i dopunama Zakon o kreditnim institucijama, s nacrtom konačnoj prijedloga 
zakona, te ih uputila na donošenje Hrvatskom saboru. Prijedlozi imaju za cilj 
izjednačiti položaj potrošača korisnika kredita u švicarskim francima (CHF) i kredita s 
valutnom klauzulom u CHF s položajem koji bi imali da su inicijalno uzeli kredit u 
eurima (EUR) ili s valutnom klauzulom u EUR. U prijedlozima se predlaže konverzija 
kredita korisnicima kredita u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, uz 
primjenu načela konverzije kredita, čiji je cilj da se položaj korisnika kredita u CHF 
izjednači s položajem u kojem bi se taj korisnik našao da je bio korisnik kreditima u 
EUR. Takva konverzija kredita je na dobrovoljnoj bazi i ovisi o odluci potrošača. 
Navedeno se odnosi na kredite u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, koji 
su sklopljeni u razdoblju od 1. siječnja 2000. do stupanja na snagu novog zakona. S 
obzirom daje privremenom mjerom fiksiranja tečaja na 6,39 bio obuhvaćen određen 
broj korisnika kredita (fizička osoba koja obavlja djelatnost slobodnih zanimanja, 
obrtnik, trgovac pojedinac i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva), zakon 
omogućava provedbu konverzije istom krugu korisnika kredita. Oba zakona donesena 
su jednoglasno u Hrvatskom saboru i stupila su na snagu 30. rujna. 

• Hrvatska narodna banka dostavila je Europskoj komisiji Follow-up izvješće o 
poduzetim aktivnostima po pitanju uklanjanja nedostataka u sustavu upravljanja 
rizicima u pojedinim institucijama identificiranih tijekom sveobuhvatnog pregleda 
portfelja banaka (Portfolio screening exercise, PSE) provedenog 2014. 

| Ostale reformske mjere 

Donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske 
• Vlada je u rujnu utvrdila Prijedlog Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske 

te je uputila na raspravu i donošenje Hrvatskom saboru. 

Nastavak razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i njegovih modula 
(eDozvola, ePlanovi. eKatalog, eArhiv, elnspekcija, eNekretnine) 

• Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) uspostavlja se temeljem članaka 
31.-35. Zakona o prostornom uređenju s ciljem da se na jednom mjestu prikupe 
prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru, prikažu i učine 
dostupnima svim zainteresiranim stranama, uključujući široku javnost gdje god je to 
moguće, da se omogući pregled prostornih podataka iz drugih izvora relevantnih za 
prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru, te olakša dobivanje informacije o 
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mogućem načinu korištenja prostora, kako bi se ubrzao postupak izdavanja dozvola za 
gradnju. ISPUu se pristupa putem adrese https://ispu.mgipu.hr/. 

• Preuređen je izgled geoportala kako bi se prilagodio novorazvijenim 
funkcionalnostima i bolje prilagodio potrebama korisnika, te nazivlje prilagodilo 
terminologiji iz podzakonskih propisa. 

• U georeferenciranom rasterskom formatu dostupni su sljedeći prostorni planovi na 
snazi: 

15 prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) državne razine, 
1 prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) županijske razine, 
svih 20 prostornih planova županija (PPŽ) i Prostorni plan Grada Zagreba od čega 
se 2 PPŽa prikazuju putem WMSa iz županijskih zavoda za prostorno uređenje, 
536 prostornih planova uređenja grada ili općine (PPUO/G), odnosno oko 96% od 
ukupno potrebnog broja, i to karte 1 i 3, te dio karata 2. U razdoblju obuhvaćenom 
ovim Izvješćem objavljeno je 20 PPUO/G po prvi put, ali i izmjene i dopune više 
ranije objavljenih planova. Ostali planovi su u obradi. 

• Podaci u modulu eKatalog, koji objedinjuje funkcionalnosti registra prostornih 
planova i kataloga metapodataka u smislu INSPIRE direktive, redovito se unose i 
ažuriraju. Ovlasti za unos i/ili verifikaciju metapodataka u eKatalogu ima 99 korisnika 
iz zavoda za prostorno uređenje svih županija i Grada Zagreba, te Hrvatskog zavoda 
za prostorni razvoj (HZPR). Do 21.10. obrađeno je oko 7.300 setova metapodataka, od 
kojih je verificirano više od 4.700. Kompletan set verificiranih metapodataka javno je 
dostupan bez ograničenja i razmjenjuje se s eDozvolom. U razdoblju obuhvaćenom 
ovim Izvješćem ažurirano je 526 setova metapodataka. 

• Modul eDozvola za izdavanje akata za gradnju je u punoj funkciji u Ministarstvu 
graditeljstva i prostornoga uređenja i u 50 upravnih odjela županija i gradova, a u 
preostala 3 upravna odjela (Grad Rijeka, Primorskogoranska županija i Grad Zagreb) 
povezivanje postojećih sustava s eDozvolom je u tijeku. Uspostavljen je sustav za 
stalnu pomoć korisnicima. eDozvola je značajno skratila vrijeme izdavanja akata za 
gradnju. U razdoblju od 1.1.do 30.9.2015. za manje od 5 dana izdano je više od 620 
građevinskih i skoro 6.000 uporabnih dozvola. U nekim slučajevima građevinska 
dozvola izdana je i u jednom danu od predaje zahtjeva. 

• Pomoću ISPU lokatora, alata za unos prostornih parametara zahvata u prostoru, koji 
omogućava pristup podacima iz svih prostornih slojeva relevantnih za bilo koju 
odabranu lokaciju, u eDozvolu se unose geodetski parametri svih zahvata u prostoru, 
te se izvode i testiraju tehnički zahvati kojima bi se omogućilo da podaci o učitanim 
zahvatima budu vidljivi u geoportalu ISPU. 

• Veza između eKataloga i eDozvole je u punoj funkciji, te je u eDozvoli uvijek 
dostupan ažurni popis prostornih planova na snazi za odabir prilikom postupka 
izdavanja akata za gradnju, a metapodaci se uvlače u akte koji se stvaraju iz 
predložaka. 

• Iz ISPUa je omogućen pristup obavijestima o izradi prostornih planova, terminima 
održavanja javnih rasprava i izvješćima s javnih rasprava, kao i popisu važećih propisa 
iz područja prostornog uređenja i gradnje, što se sve redovito ažurira. 

• U tijeku je intenzivno testiranje funkcionalnosti modula ePlanovi u demo-okolini, 
odnosno popravljanje programskih bugova, uvođenje dodatnih poboljšanja i 
podešavanja. U svrhu testiranja sustava, izrađen je testni set prostorno planskih 
podataka za sve prostorne slojeve budućeg plana. U tijeku je izrada servisa (WMS) 
koji će omogućiti prikaz prostornih planova iz ISPU-a u drugim sustavima i na 
računalima korisnika, bez ograničenja i bez naplate. Usklađeno s razvojem modula 
ePlanovi izrađivala se Uredba o ISPU i Pravilnik o Državnom planu prostornog 
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razvoja (DPPR). Tijekom srpnja i kolovoza za prijedloge Uredbe i Pravilnika 
provedeni su postupci javnog savjetovanja i javne rasprave, obrađene su primjedbe na 
prijedloge, za prijedlog Uredbe prikupljena su i mišljenja drugih tijela javne i državne 
uprave, te je konačni prijedlog dostavljen Vladi radi donošenja koje se očekuje u 
listopadu. Paralelno se testira i podešava sadržaj upita "Podaci o odabranom području" 
koji obuhvaća i podatke za tzv. Lokacijsku informaciju prema čl. 36. Zakona o 
prostornom uređenju, te detaljno razrađuje sustav ovlasti za sve grupe korisnika koji 
će raditi u ePlanovima. Proveden je prvi krug edukacije za rad u GIS alatima za 
službenike HZPRa. 

• U aplikaciji Katalog prostornih tema, koja je dio modula ePlanovi, odnosno 
predstavlja „elektronski pravilnik", u tijeku je unos tema za DPPR u skladu s 
prijedlogom Pravilnika o DPPRu. 

• U tijeku su pripremni radovi za izradu modula eArhiv za učitavanje akata za gradnju 
izdanih prije uspostave modula eDozvola i metapodataka o njima, odnosno dorađen je 
tijek poslovnog procesa i prototip izgleda dijelova aplikacije. 

• U tijeku su pripremni radovi za izradu modula elnspekcija za prikaz zahvata u 
prostoru za koje su donesena izvršna rješenja građevinske inspekcije prema posebnom 
propisu, odnosno u tijeku je priprema postupka javne nabave za izradu projektnog 
zadatka/tehničke specifikacije. 

• Završena je I. faza razvoja aplikativnog rješenja modula eNekretnine za unos podataka 
u zbirku kupoprodajnih cijena te za izradu i prikaz Plana orijentacijskih vrijednosti 
zemljišta i izdavanje izvadaka iz Plana i zbirke u skladu s posebnim propisom. 
Paralelno s izradom eNekretnina izrađen je prijedlog Pravilnika o informacijskom 
sustavu tržišta nekretnina, provedena je javna rasprava i obrađene primjedbe, te se 
uskoro očekuje donošenje Pravilnika. 

• Povezani su ISPU i sustav za praćenje postupaka ozakonjenja zgrada AZONIZa te se 
u geoportalu ISPUa prikazuju podaci o ozakonjenju za koje postoje prostorni 
parametri za prikaz. Intenzivno se radi na daljnjem unosu podataka. 

• Iz ISPUa se može pristupiti zemljišnim knjigama, knjižnom dijelu katastarskog 
operata Državne geodetske uprave, podacima o koncesijama Ministarstva financija i 
skupnim podacima o postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. S 
Ministarstvom pravosuđa su održani preliminarni razgovori kako bi se kroz upit 
"Podaci o odabranom području" mogli dohvatiti podaci iz Zajedničkog informacijskog 
sustava, a aktivnosti će se intenzivirati u predstojećem razdoblju. 

Primjena edostave ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave 
• Zakonom o javnoj nabavi propisano je da Državni ured za središnju javnu nabavu 

(DUSJN) od 1.1.2015. obvezno primjenjuje elektroničku dostavu ponuda u svojim 
postupcima. Do kraja rujna u 12 postupaka javne nabave DUSJNa, ukupne 
procijenjene vrijednosti bez PDVa 476.000.000,00 kn, primijenjena je obvezna e

dostava ponuda. Na taj način dolazi do smanjenja administrativnih troškova na strani 
ponuditelja. 

• Također, DUSJN tijekom 2015. (prijelazno razdoblje za ostale naručitelje koji 
obveznu e-dostavu počinju 2016.) indirektno utječe na edukaciju i ponuditelja i ostalih 
javnih naručitelja u RH te je do kraja rujna održano osam radionica za gospodarske 
subjekte i naručitelje s više od 130 sudionika. 

Ostvarivanje ušteda kroz postupke javne nabave 
• Odlukom Vlade o davanju ovlasti DUSJN za provedbu postupaka središnje javne 

nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o 
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unutarnjem ustrojstvu, iz travnja 2015., proširena je nadležnost DUSJNa s 34 
korisnika na dodatnih 520 korisnika za 4 kategorije za koje se provodi postupak javne 
nabave u 2015. (električna energija, mobilne i fiksne telekomunikacijske usluge te 
poštanske usluge). Do kraja rujna provedeni su postupci javne nabave za mobilnu 
telefoniju i električnu energiju te je u tijeku donošenje odluke o odabiru. Procjenjuju 
se uštede za sljedeće dvogodišnje razdoblje od cea 10% u odnosu na procijenjenu 
vrijednost od 212.000.000 kn. Za kategorije fiksna telefonija i poštanske usluge 
postupak je u pripremi, a objava postupaka ukupne procijenjene vrijednosti 
455.000.000 kn očekuje se tijekom studenog 2015. 

• Također, s obzirom da se radi o velikom volumenu ostvaruju se indirektni učinci u 
smanjenju administrativnih troškova za otprilike 900.000 kn po postupku te se 
indirektno utječe na korisnike da primjenjuju okvirne sporazume. 

Donošenje Akcijskog plana za suzbijanje korupcije 2015.2016 
• Vlada je u srpnju donijela Odluku o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. 

godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 
Akcijskim planom detaljno i precizno se određuju provedbene aktivnosti kojima se 
mogu postići mjerljivi rezultati u prioritetnim područjima identificiranih korupcijskih 
rizika određenima u Strategiji. Akcijski plan određuje aktivnosti za neutralizaciju 
korupcijskih rizika u horizontalnim (integritet unutar političkog sustava i uprave, 
lokalna i područna (regionalna) samouprava, trgovačka društva u većinskom 
državnom vlasništvu, javna nabava, pravo na pristup informacijama, sprječavanje 
sukoba interesa i uloga civilnog društava i medija u suzbijanju korupcije) i sektorskim 
prioritetnim područjima (pravosuđe, gospodarstvo, javne financije, poljoprivreda, 
zdravstvo, znanost, obrazovanje i sport te infrastruktura, okoliš i promet). Imajući u 
vidu važnost dosljedne provedbe Strategije i pratećeg Akcijskog plana, osobita 
pozornost se posvećuje načinu praćenja provedbe aktivnosti suzbijanja korupcije i 
odgovornosti za njihovu provedbu, stoga je Vlada u srpnju donijela i Odluku o 
osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije koji će djelovati kao radno tijelo s ciljem 
unaprjeđenja i sustavnog praćenja provedbe te procjene učinaka aktivnosti iz 
nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije. 

• Tijekom mjeseca kolovoza i rujna završene su pripremne radnje te je započela 
provedba svih aktivnosti Akcijskog plana kojima je određen rok provedbe u IV. 
kvartalu 2015. 

• U cilju učinkovitog praćenja provedbe, Akcijski plan bit će revidiran svake dvije 
godine u razdoblju važenja Strategije. 

Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava, a posebno upravnih sudova 
• Donošenje Odluke Državnog sudbenog vijeća (DSV) o premještaju sudaca iz drugih 

sudova na Upravne sudove u Zagrebu, Splitu i Rijeci  DSV je u srpnju donio odluku 
o premještaju dvoje sudaca na Upravni sud u Rijeci (jedna sutkinja s Općinskog suda 
u Novom Zagrebu i jedna sutkinja s Prekršajnog suda u Rijeci), kao i odluku o 
premještaju troje sudaca na Upravni sud u Splitu (dvoje sudaca s prekršajnog suda u 
Splitu ijedna sutkinja s prekršajnog suda u Gospiću); odluka o premještaju stupila je 
na snagu 1. rujna. Ujedno je potrebno da DSV donese odluku o premještaju još sedam 
sudaca i to pet sudaca na Upravni sud u Zagrebu i dva suca na Upravni sud u Splitu. 
Predmetne odluke bi trebale biti donesene u ovoj godini, ali DSV je samostalno i 
neovisno tijelo i Ministarstvo pravosuđa ne može utjecati na rad DSV u pogledu 
donošenja odluke o premještaju sudaca. 
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Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava u području građanskog i trgovačkog prava i 
unaprjeđenje parničnog postupka kroz: 

• Ministarstvo pravosuđa je u kolovozu izradilo prvu verziju Nacrta prijedloga zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koja, prije upućivanja u 
zakonodavnu proceduru, mora biti objavljena radi savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću. 

Praćenje i analiza učinaka reorganizacije mreže sudova 
• S obzirom da su odredbe Zakona o područjima i sjedištima sudova, kojima je 

provedena reorganizacija mreže sudova u Republici Hrvatskoj, u odnosu na općinske 
sudove i nadležnost županijskih sudova u obiteljskim, radnim i zemljišnoknjižnim 
predmetima te prekršajne sudove na snagu stupile tek 1. srpnja 2015., zbog kratkoće 
promatranog vremenskog razdoblja srpanjrujan 2015. nije moguće donijeti 
mjerodavne zaključke o utvrđenim parametrima za praćenje učinaka reorganizacije. 

• Pojedini neposredni učinci reorganizacije pravosudnog sustava, poput smanjenja broja 
pravosudnih tijela i sudaca koji obavljaju poslove, koji su osnova za određeno 
oslobođenje od obavljanja sudačke dužnosti te specijalizacije sudaca u obiteljskim, 
radnim i zemljišnoknjižnim predmetima, ispunjeni su samim stupanjem na snagu 
Zakona o područjima i sjedištima sudova. Daljnji učinci na poboljšanje učinkovitosti 
sustava utvrđivat će se u narednom razdoblju. 

• Rezultate praćenja trendova uravnoteženosti radne opterećenosti rješavatelja i 
pojedinih županijskih sudova, smanjenje vremena potrebnog za rješavanje predmeta te 
smanjenje ukupnih režijskih i infrastrukturnih troškova sudova, kao glavnih utvrđenih 
parametara za praćenje učinaka reorganizacije, bit će moguće iskazati najmanje po 
proteku jednogodišnjeg razdoblja, prvenstveno s obzirom na nužnost okolnosti 
pokretanja i vođenja sudskih postupaka unutar reformiranog sustava od 1. travnja 
odnosno 1. srpnja 2015. radi mogućnosti usporedbe podataka, u koju se svrhu 
nastavlja redovno statističko praćenje rada sudova. 

• U tijeku je priprema za implementaciju specifičnih izvješća u eSpis sustav (predvidivo 
vrijeme uvođenja je u sljedećih nekoliko mjeseci), koja će biti namijenjena praćenju 
učinaka reorganizacije, a kroz ista će se moći pratiti: 
- raspodjela predmeta po sudovima (te po lokacijama obzirom na pripadajuće stalne 

službe)  praćenje opterećenja prvostupanjskih sudova, 
 opterećenja sudaca i savjetnika (za cijeli sud, te po lokaciji na kojoj se nalazi 

određeni sudac ili sudski savjetnik), 
- izvješća o dodjeli predmeta prema čl. 122. st.2. Sudskog poslovnika (hitni 

predmeti), 
 kretanje predmeta i opterećenje Županijskih sudova koji po žalbi dobivaju 

predmete sa svih općinskih sudova (od 1. travnja 2015. se na taj način dodjeljuju 
kazneni predmeti, od 1.srpnja 2015. radni, obiteljski, zemljišnoknjižni, a od 
1.siječnja 2016. svi ostali građanski predmeti). 

Povećanje apsorpcije EU fondova 
• Izrađen je Plan apsorpcije Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.

2020. (OPKK) čija je svrha odrediti ciljane vrijednosti iznosa ugovaranja i izvršenja 
projekata iz programa u razdoblju od 2015. do 2023. Ciljane vrijednosti ugovaranja i 
izvršenja određene su kako bi se ispunila dva strateška cilja Republike Hrvatske 
vezana uz financijsku apsorpciju iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija": 
(1) Iskorištenje sveukupne alokacije iz OPKK, tj. izbjegavanje opoziva odobrenih 
sredstava i (2) Ostvarivanje financijskih pokazatelja u 2018. godini nužnih za dodjelu 
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Pričuve za ostvarenje postignuća koja iznosi 6% ukupne alokacije (412,8 milijuna 
eura). 

• U razdoblju srpanj  rujan 2015. otvoreni su sljedeći natječaji za korištenje ESI 
fondova: pilot projekt izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i 
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja, pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 
ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP, izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i 
ulaganje u opremu, modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog 
smještaja za studente u nepovoljnom položaju, poboljšanje konkurentnosti i 
učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i 
komunikacijske tehnologije (IKT), natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za 
pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. 
„Potpora mladim poljoprivrednicima", i natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za podmjeru 5.2 
„Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala 
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i 
katastrofalnim događajima" na područjima s proglašenom elementarnom nepogodom, 
na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda nastalom nakon 1. 
siječnja 2014. 

• Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu 
pripremu i korištenje EU fondova odvija se kontinuirano  cilj je ojačati ljudske 
kapacitete u upravnim tijelima jedinica JLP(R)S i agencijama za bolju pripremu i 
provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. U programu 
sudjeluje 21 regionalni koordinator (uglavnom regionalne razvojne agencije i dr. 
institucije JLP(R)Sa) kroz različite edukativne aktivnosti, čiji je broj polaznika 2.521. 

| Glavni cilj Europa 2020: Zaposlenost 

Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada  starijih osoba, 
dugotrajno nezaposlenih i osoba s niskim kvalifikacijama putem miera aktivne politike 
zapošljavanja te povećati poticaje za zapošljavanje nezaposlenih i neaktivnih osoba 

• Putem tribina i prezentacija u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja odvija se 
promocija fiskalne olakšice za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba sukladno 
Zakonu o poticanju zapošljavanja. 

• Krajem rujna .bilo je ukupno 50.113 aktivnih korisnika mjera aktivne politike 
zapošljavanja prema programu APZa, sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu 
APZ 2015.2017. (krajem lipnja bilo je ukupno 40.259 aktivnih korisnika). 

• U prvih devet mjeseci ove godine, posredovanjem Hrvatskoga zavoda za 
zapošljavanje (HZZ) zaposleno je ukupno 2.078 osoba s invaliditetom, što predstavlja 
povećanje od 58% u odnosu na isto razdoblje 2014. 

• U mjere aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini uključeno je ukupno 1.366 
osoba s invaliditetom, od čega je od 1. siječnja 2015. 797 novouključenih osoba. 

Poboljšanje ishoda na tržištu rada za mlade koji su nezaposleni i nisu u sustavu obrazovanja 
• Po pitanju provedbe nacionalne kampanje usmjerene ka vidljivosti i dostupnosti 

mjera, aktivnosti i projekata Garancije za mlade (GzM), promocija GzMa provođena 
je na sajmovima poslova i dodatno organiziranim tribinama u rujnu. 
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• Aktivnosti prema registriranim osobama u NEET statusu koje provodi HZZ odvijaju 
se prema planu. U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna u individualna savjetovanja 
uključeno je ukupno 46.291 mladih osoba do 29 godina. Sveukupno u razdoblju od 1. 
siječnja do 30. rujna na individualno savjetovanje uključeno je 105.121 mlada osoba. 
HZZ je proveo brojne radionice, uključujući one o samozapošljavanju, za osobe s 
invaliditetom, za dugotrajno nezaposlene te za zapošljavanje osoba romske nacionalne 
manjine. 

• Po pitanju uspostave baze za praćenje osoba u NEET statusu, u tijeku je izrada 
operacije za financiranje pojedinih aktivnosti vezanih uz unaprjeđenje baza 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) za kvalitetniju selekciju podataka 
o osobama u obrazovanju te aktivnosti vezane uz osiguranje vidljivosti rezultata 
analize. Operacija će se financirati sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

• Sporazum među relevantnim institucijama (MRMS, HZZ, MZOS i HZMO) je u 
završnoj fazi pripreme te će uskoro biti potpisan. 

Poboljšanje učinkovitosti institucija na tržištu rada 
• U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna u Središnjem te Područnim uredima HZZa 

zaposleno je ukupno 99 novih zaposlenika. U razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 
zaposleno je ukupno 48 osoba, od čega 38 osoba na poslovima savjetnika, a 10 osoba 
na drugim suradničkim mjestima (stručni referenti, stručni suradnici za analitiku i 
statistiku i si.). 

• Nakon provedenih konzultacija sa svim Područnim uredima HZZa vezanih uz 
specijalizaciju savjetnika za pojedine skupine na tržištu rada u srpnju je izvršena 
preraspodjela savjetnika. 

• U okviru projekta EMPLOY ID  Scalable and cost-effective services of public 
employment services, započet je rad na kreiranju platforme za unapređenje 
kompetencija savjetnika HZZ-a te razmjenu iskustava i znanja između zaposlenika 
HZZ-a istih specijalizacija/područja odgovornosti. Također se razvija alat za 
interviziju {„peer coaching") savjetnika. 

• Započeta je uspostava cjelovitog sustava mjerenja zadovoljstva korisnika uslugama 
HZZa  načinjena je analiza postojećih metoda i tehnika za mjerenje zadovoljstva 
korisnika u područnim i regionalnim uredima, formirane su radne skupine i imenovane 
osobe odgovorne za pojedine poslovne procese. 

• Centri za mlade su uspostavljeni u svim Regionalnim i Područnim uredima HZZa. 
• Izrađena je temeljita analiza poslovnih procesa HZZ-a u okviru benchlearning 

aktivnosti (benchlearning je proces koji unutar uspostavljene Mreže JZS EU (PES 
Network) uključuje prikupljanje, provjeru i konsolidaciju podataka te procjenu uz 
odgovarajuću metodologiju i uporabu podataka za mjerljive aktivnosti uzajamnog 
učenja na temelju dokaza, ali i dobrih praksi). 

• U rujnu je počela nadogradnja online portala HZZa za nezaposlene osobe i ostale 
građane koja će uključivati mogućnost izdavanja e-potvrda, uvida u vlastite podatke iz 
evidencije, pohranjivanja pretraga, kandidatura automatskih informacija o slobodnim 
radnim mjestima i upravljanja dnevnikom traženja posla. 

• Od kolovoza se provodi terenski dio (ankete, intervjui i fokus grupe) evaluacijskog 
istraživanja za sve mjere aktivne politike zapošljavanja provođene u razdoblju 2010.-

2013., kao i pripadajuće counterfactual evaluacije učinka temeljene na podacima 
službenih evidencija. Terenski dio svih komponenti bit će završen u studenom 2015. 

Osnažiti sustav za razvoj karijera 
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• Vezano uz uslugu e-usmjeravanja za ej doživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj 
karijere provedeno je pilotiranje novog portala e-Usmjeravanje, izrađen je i tiskan 
priručnik s opisima 257 zanimanja, održano je predstavljanje portala te je provedena 
marketinška kampanja. Od pokretanja portala, 23. srpnja, do 30. rujna portal je 
posjetilo 21.326 korisnika, a ukupno je bilo 81.609 pregleda stranice. 

• Uspostava novih Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) odvija se 
sukladno planu. 

• U suradnji s partnerima projekta Alpe Adria Mobility - interkulturalne kompetencije 
za profesionalno usmjeravanje načinjen je kurikulum za osposobljavanje savjetnika za 
karijerno savjetovanje. 

• Vezano uz izradu standarda zanimanja, u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom 
(HKO), razvijene su upute/metodologija za izradu standarda, potom je provedeno 12 
anketa, u tijeku su još četiri, a projektno je angažirano četvero radnika na provođenju 
same ankete. 

• Po pitanju nastavka razvoja alata za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere 
ALMIS (Advanced Labour Market Information System), izrađena je specifikacija 
potrebnih dorada i pripremljena je za javnu nabavu te je u tijeku rad na omogućavanju 
izravnog ažuriranja ALMISa podacima HZMOa, putem informatičkog portala HKO

a, koji koordinira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Započeta nadogradnja 
ALMIS portala kroz doradu pokazatelja i prikaza omogućiti će dobivanje usmjerenih, 
jasnih i relevantnih informacija o mogućnostima zapošljavanja na razini zanimanja. 

• U tijeku je povezivanje podataka vezano uz uspostavu informatičkog programa za 
povezivanje baze podataka o zaposlenima, nezaposlenima, učenicima, studentima i 
poslovnim subjektima. Proveden je natječaj za izradu projektne dokumentacije 1. faze 
evidencije ljudskih potencijala, koju će izraditi Fakultet elektrotehnike i računarstva, a 
završetak poslova očekuje se sredinom prosinca 2015. 

• Krajem rujna izrađen je Nacrt Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i 
razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016.2020. u suradnji sa svim relevantnim 
dionicima te akademskom zajednicom te se isti priprema za upućivanje na Vladu. 

| Glavni cilj Europa 2020: Istraživanje i razvoj 

Unaprjeđenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija te 
poticanje znanstvene izvrsnosti 

• Povjerenstvo za izradu prijedloga modela restrukturiranja javnih znanstvenih instituta 
u Republici Hrvatskoj priprema model restrukturiranja javnih znanstvenih instituta 
koji će do kraja 2015. godine biti upućen na savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću. Očekuje se da će Povjerenstvo u prvom kvartalu 2016. predložiti model 
restrukturiranja javnih znanstvenih instituta. 

• Po pitanju jačanja apsorpcijskog potencijala znanstvenih organizacija s ciljem 
povlačenja financijskih sredstava iz EU fondova u tijeku je opremanje novog 
Inkubacijskog centra za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologija  BIOCENTAR 
koji je namijenjen tvrtkama u području bioznanosti i biotehnologije. Također je u 
tijeku projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci 
kojim se oprema četiri istraživačka centra, a time će se osigurati implementacija novih 
metodologija i tehnologija u inter i multidisciplinarnim područjima znanosti i 
istraživanja s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta i postizanja izvrsnosti u 
razvoju, inovacijama i istraživanju u Republici Hrvatskoj. Sredstvima iz Operativnih 
programa podupirat će se daljnje ulaganje u znanstvenu infrastrukturu i organizacijsku 
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reformu, projekti znanstvenih centara izvrsnosti, sinergije s programom Obzor 2020, 
rad Ureda za transfer tehnologije (UTT) i Znanstveno-tehnologijskih parkova s ciljem 
poticanja suradnje između znanstvenog i poslovnog sektora unutar regionalnog i 
nacionalnog sustava inovacija. U svrhu postizanja istog cilja, podupirat će se projekti 
u partnerstvu javnih istraživačkih organizacija i privatnog sektora kao što su nastavci 
„Fonda za istraživanje, razvoj i inovacije" te „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj 
i inovacije". 

I Glavni cilj Europa 2020: Energetika i klimatske promjene 

Provedba 3. Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.2016. 
• Mjera 1.1. Mreža industrijske energetske efikasnosti (MIEE)  izrađena je podloga za 

projektni zadatak „Prijedlog plana provedbe MIEE aktivnosti za period 2015.2017." 
koja uključuje financijski plan i plan aktivnosti rada MIEE za 2015. i 2016. Mreža 
industrijske energetske efikasnosti je nacionalni energetski program poticanja 
energetske učinkovitosti u gospodarstvu  malim, srednjim i velikim poduzećima. 
MIEE vode Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost  CEI, 
Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), Ministarstvo gospodarstva (MINGO), 
Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO), Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (FZOEU), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska udruga 
poslodavaca (HUP) i Hrvatska obrtnička komora (HOK). 

• Mjera H.6. Info kampanja  izvršenje odabir najboljeg ponuditelja za usluge dizajna, 
izrade i održavanja Nacionalnog portala Energetske učinkovitosti. U sljedećem 
razdoblju očekuje se izrada web portala. Nacionalni EE web portal služit će svim 
sektorima za informiranje o energetskoj učinkovitosti  od privatnih tvrtki, industrije, 
javnog sektora, svih obveznika provedbe politike energetske učinkovitosti, energetskih 
poduzeća, pružatelja energetskih usluga, davatelja subvencija, do građana. 

• Mjera H.9. Uspostava Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije 
(SMIV) - iz iskustva Republike Hrvatske u uspostavi SMIV-a (izrada regulatornih 
podloga, IT sustava i izgradnje sustava) kroz zadnjih godinu dana proizišao je 
međunarodni projekt naziva „Uspostavljanje mreže institucija za mjerenje i 
verifikaciju ušteda energije u jugoistočnoj Europi". Cilj projekta je uspostaviti mrežu 
institucija zaduženih za provedbu politike energetske učinkovitosti u regiji jugoistočne 
Europe (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo i Albanija). U 
Zagrebu je u rujnu održano predstavljanje projekta „MVP Kickoff meeting" kojem su 
prisustvovali predstavnici svih država na nacionalnoj razini. Kroz sljedećih devet 
mjeseci mreža će služiti kao platforma za razmjenu iskustava i znanja iz područja 
energetske učinkovitosti. Projekt je financiran od strane GIZa i CEIa kao 
Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, a snažno podržan od 
strane Energetske zajednice. 

Pravne podloge za provođenje mjera energetske učinkovitosti 
• U provedbi je Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije -

obveznici planiranja (gradovi, županije, tijela središnje državne uprave te davatelji 
subvencija) dostavljaju planove na odobravanje. Također, na temelju metodologije 
Pravilnika nadograđen je način izračuna SMIV-a. 

• Izrada Pravilnika o sustavima obveze energetske učinkovitosti, koja se odvija u 
suradnji s domaćim i stranim konzultantima, u završnoj je fazi. U srpnju je, u suradnji 
s Ministarstvom gospodarstva, u Zagrebu održana radionica o sustavima obveze 
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energetske učinkovitosti. Na radionici su prisustvovali gotovo svi distributeri energije 
koji ulaze u sustav obveze te ostale uključene institucije gdje su upoznati s detaljima 
provedbe ovog sustava. 

• Dovršen je Pravilnik o energetskom pregledu velikih poduzeća i trenutno je u 
proceduri usvajanja. Paralelno s izradom Pravilnika radilo se i na provedbi i 
informiranju budućih obveznika. U pripremi je informativnoedukativna radionica za 
obveznike provedbe. 

• Nacionalni okvir politike o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NOP) 

prema EU direktivi o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, države članice do 
18. studenog 2016. moraju izraditi NOP i o tome obavijestiti Europsku komisiju. 
Proces izrade NOPa u nadležnosti je Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture. U izradi NOPa sudjeluje niz nacionalnih institucija te javnih i privatnih 
poduzeća. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost određeno je 
provedbenim tijelom NOP-a koje će definirati, koordinirati i pratiti provedbu 
nacionalnih mjera za provedbu politike uspostave infrastrukture za alternativna goriva. 
Izrađene su stručne podloge za definiranje nacrta nacionalnog okvira politike, 
temeljem kojih je izrađena i radna verzija NOP-a. Dokument je prošao javno 
savjetovanje u srpnju i kolovozu. 

Smanjenje emisija u prometu 
• Projekt nabave električnih bicikala je u fazi isporuke  isporuka je krenula početkom 

rujna. Projekt ima rok izvršenja do kraja godine. Ovaj je projekt Hrvatska pošta 
provela u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 
Tvrtka Ducati komponenti d.o.o. Hrvatskoj pošti isporučuje 180 električnih bicikla 
kojima će se zamijeniti isti broj mopeda. Bicikli su izrađeni u suradnji s proizvođačem 
bicikala Vizija sport d.o.o. Procjenjuje se da će se korištenjem ovih bicikala ostvariti 
smanjenje emisija C02 za 100,31 tonu godišnje. Vrijednost investicije nabave 
električnih bicikala iznosi ukupno 3.738.825 kuna, a od čega je 1.130.121,69 kuna 
osigurano od strane FZOEUa. Procjena je da će korištenje 1 električnog bicikla 
umjesto mopeda dovesti do uštede od oko 7.000 kn godišnje. 

• U području željezničkog prometa u periodu srpanjruj an u promet je pušteno 6 novih 
elektromotornih vlakova. Svih šest novih vlakova prešli su u promatranom periodu 
159.000 km. Ostvarena ušteda u potrošnji električne energije prilikom korištenja novih 
vlakova u odnosu na klasične vlakove iznosi 960.000 kWh. Smanjena emisija C02, 
zbog smanjenja potrošnje električne energije, iznosi 748.800 kgC02. 

Promicanje energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova 
• U okviru Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014

2015. prema postupcima javne nabave zaključno s 30. rujnom sklopljeno je 13 
Ugovora o energetskom učinku ukupne ugovorene vrijednosti 161.799.249,18 kuna 
bez PDVa. U postupku potpisivanja je 10 ugovora za koje su provedeni postupci 
javne nabave čija se vrijednost procjenjuje na ukupno 81.993.953,56 HRK bez PDVa. 
Također, u tijeku je provedba 3 postupka javne nabave procijenjene ukupne 
vrijednosti 53.000.000,00 HRK bez PDV-a. 

• U tijeku su izmjene i dopune Programa energetske obnove zgrada javnog sektora 
2014.-2015. Izrada novog Programa za razdoblje 2016.-2020. očekuje se do kraja 
2015., odnosno najkasnije u 1. kvartalu 2016. 

• Program energetske obnove višestambenih zgrada 2014.2020. provodi se putem 
javnog natječaja EnU18/2015 putem kojega je ukupno zaprimljeno 382 zahtjeva, a 
odobreno je za sufinanciranje njih 284. Bruto površina svih zgrada koju će FZOEU 
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sufinancirati putem ovog javnog natječaja iznosi preko 600.000 m2, dok projektirana 
ušteda energije (Q hnd) iznosi preko 30 GWh/godišnje. Ukupna vrijednost investicije 
za 284 zgrade (radovi na obnovi + stručni nadzor nad izvođenjem) iznosi preko 292 
milijuna kuna. Također je proveden Javni poziv za EnU-21/2015 za sufinanciranje 
projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada. Temeljem pristiglih zahtjeva, 
ukupno ugovorena sredstva iznose 21 milijun kuna. Dana 30. rujna objavljen je 
natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada i trajat će do 12. 
studenog. U tu svrhu osigurano je 50 milijuna kuna. Sufinanciranje korisnika za 2015. 
ostvareno je iz FZOEUa sukladno godišnjem planu provedbe programa i godišnjem 
Programu rada FZOEUa za 2015. 

• Program energetske obnove obiteljskih kuća provodi se u 2015. putem javnog poziva 
(ENU2223/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih 
obiteljskih kuća. Do 10. srpnja, kada je zatvoren javni poziv, na poziv se prijavilo 
nešto više od 12.000 obiteljskih kuća. Ukupna vrijednost investicije je oko 800 
milijuna kuna, a od čega je udio bespovratnog subvencioniranja FZOEUa oko 500 
milijuna kuna (prosječno 52.000 kuna sufinanciranja po kući). Od oko 9.000 
odobrenih zahtjeva njih oko 60% je s područja posebne državne skrbi koje se 
sufinanciraju s 80%. Sufinanciranje korisnika za 2015. planira se iz FZOEUa 
sukladno godišnjem planu provedbe programa i godišnjem Programu rada FZOEUa 
za 2015. 

• Energetska obnova zgrada komercijalnog sektora započela je javnim natječajem za 
sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Po ovom natječaju 
pravovremeno je dostavljeno 148 ponuda od čega je 65 ugovorenih projekata. Do 
lipnja 2015. je po ovom javnom natječaju realizirano 10 projekata, a realizacija ostalih 
projekata očekuje se do kraja 2015. Sufinanciranje korisnika za 2015. planira se iz 
FZOEUa sukladno godišnjem planu provedbe programa i godišnjem Programu rada 
FZOEUa za 2015. U 2015. proveden je i natječaj za sufinanciranje energetske obnove 
nestambenih zgrada, po kojemu je odobreno sufinanciranje 60 komercijalnih 
nestambenih zgrada. Ukupna investicija ovih projekata je preko 90 milijuna kn, a 
sufinanciranje FZOEUa iznosi preko 36 milijuna kuna. 

• U okviru objavljenog natječaja od 31.12.2014. za nabavu usluge izrade nacionalnog 
informacijskog sustava energetskog certificiranja dana 28. srpnja potpisan je ugovor s 
odabranim ponuditeljem. Rok isporuke usluge izrade informacijskog sustava i 
računalnih aplikacija za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 
iznosi ukupno 180 dana od potpisivanja ugovora. 

• Temeljem natječaja od 9.03.2015. u tijeku je potpisivanje ugovora s odabranim 
ponuditeljem za izradu računalnog programa kao alata za izračun energetskog svojstva 
zgrade. Primjenom računalnog programa omogućit će se energetsko certificiranje 
zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim 
razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade. Rok isporuke usluge 
izrade računalnog programa za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornoga 
uređenja iznosi ukupno 180 dana od potpisivanja ugovora koje se očekuje u listopadu. 

• Po javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave te neprofitnim organizacijama za 
dodjelu sredstava za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja 
obnovljivih izvora energije objavljenog od strane Ministarstva gospodarstva u srpnju, 
odobreno je 12.675.000,00 kuna za mjere energetske učinkovitosti za 136 subjekata: 
toplinska izolacija objekata, zamjena rasvjete učinkovitijom, energetski učinkovita 
oprema (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline i dr.) i energetsko 
certificiranje objekata i javne rasvjete. 
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Promicanje obnovljivih izvora energije s ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova 
• Program državnih potpora za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih 

izvora energije do 2020.  temeljem programa do 30. rujna izgrađeno je ukupno 1.237 
elektrana OIE koje isporučuju električnu energiju u mrežu, instalirane snage 435,683 
MW. U razdoblju srpanjrujan realizirano je 60 novih postrojenja, ukupne snage 
14,622 MW koja su proizvela dodatno novih 22.332.803 kWh električne energije. 
Trenutno je 110 projekata u tijeku gradnje, planirane ukupne snage 500,892 MW. 

• Hrvatski sabor je u rujnu donio Zakon o obnovljivim izvorima energije i 
visokoučinkovitoj kogeneraciji koji predviđa izmijenjeni sustav poticanja proizvodnje 
energije iz obnovljivih izvora, tj. sustav poticanja tržišnom premijom i investicijske 
potpore. 

• Vezano uz program poticanja stavljanja na tržište biogoriva, Ministarstvo financija je 
u 2015. predvidjelo poticanje obveznika stavljanja biogoriva na tržište, na način da se 
distributerima umanji trošarina razmjerno udjelu umješavanja biokomponente u 
standardni derivat najviše do 5%, temeljem članka 84. stavka 10. Zakona o 
trošarinama. Propisano je da će Ministarstvo financija ova pitanja urediti posebnim 
Pravilnikom u roku definiranom člankom 115. navedenog Zakona. U tijeku je 
komunikacija Ministarstva financija (Carinska uprava) s Europskom komisijom 
vezano za izradu Programa o državnim potporama. 

Glavni cilj Europa 2020: Obrazovanje 

Osiguranje prohodnog i učinkovitog sustava ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja odraslih (produljenje cielovitog općeg 
obveznog odgoja i obrazovanja s 8 na 9 godina) 

• Izrađene su teze za donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih te je provedena 
javna rasprava tijekom koje nije zaprimljena niti jedna primjedba. Pripremljen je i 
Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o obrazovanju 
odraslih koji će se također staviti na javnu raspravu. Istovremeno se radi na prijedlogu 
nacrta teksta. 

Povećanje upisanih studenata u području prirodoslovlja, tehnologiie, inženjerstva i 
matematike (STEM) kroz poticajne mjere financiranja 

• Vlada je u srpnju donijela Odluku o punoj subvenciji participacije redovitih studenata 
u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima 
u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 
2017./2018. Slijedi realizacija povećanja iznosa subvencije školarina za redovne 
studente na studijskim programima u STEM području. 

• Realizacija raspisivanja natječaja za stipendije srednjoškolcima koji odabiru studijske 
programe u području prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) 
započet će u lipnju 2016. 

Unaprjeđenje stručne prakse u sustavu visokog obrazovanja 
• Prikupljeni su podaci o zastupljenosti stručne prakse unutar studijskih programa koji 

se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. U tijeku je analiza podataka, a 
njezin dovršetak očekuje se do kraja godine. 

Razvoj sustava praćenja studenata 
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• Objava rezultata analize zapošljivosti osoba s diplomom veleučilišta i visokih škola 
temeljem kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja uslijedit će nakon pripreme 
Komparativnog izvješća, izvješća za javnost i pojedinačnih izvješća za visoka učilišta. 
Završetak navedenih izvješća očekuje se do kraja godine. 

j Glavni cilj Europa 2020: Siromaštvo 

Sufinanciranje troškova obrazovanja učenika i studenata slabijeg sociialnoekonomskog 
statusa i učenika s teškoćama u razvoju 

• Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih 
nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u 
osnovnoškolskim programima za 2015., Odluci o kriterijima za financiranje povećanih 
troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s 
teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima u 2015. te čl. 69. st. 4. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se troškovi prijevoza 
učenicima s teškoćama u razvoju (koji se školuju na temelju rješenja o primjerenom 
programu i obliku školovanja), kao i troškovi prijevoza za pratitelje kada je zbog vrste 
i stupnja teškoća pratitelj potreban. 

• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u srpnju raspisalo natječaj 
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima 
s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim 
ustanovama". Ugovori s prijaviteljima na projekt potpisani su u rujnu te je osigurano 
financiranje pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015./2016. Sredstvima 
Europskog socijalnog fonda osiguran je rad 2.056 pomoćnika u nastavi za 2.466 
učenika s teškoćama u razvoju u ukupnom iznosu od 74.948.148,69 kuna. 

• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u rujnu raspisalo Javni poziv za prijavu 
projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u 
razvoju za školsku godinu 2015./2016. te je sredstvima od igara na sreću osiguran rad 
za dodatnih 258 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u ukupnom 
iznosu od 9.679.420,00 kuna. 

 Do kraja rujna Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je sufinanciralo udžbenike i 
pripadajuća dopunska nastavna sredstava za: 

1.241 studenta u iznosu od 1.978.298,03 kuna koji ostvaruju pravo na besplatne 
udžbenike u skladu s Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava 
na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji, 
12.100 učenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 6.376.599,64 kuna koji 
ostvaruju pravo na besplatne udžbenike u skladu s Pravilnikom o uvjetima, 
postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Odluke o sufinanciranju nabave 
udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika 
osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016. 

• Stipendije se dodjeljuju na godišnjoj razini u sklopu redovite djelatnosti Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. U 2015. dodijeljeno je 5.200 novih stipendija u iznosu 
od 1.200 kuna mjesečno, za što je osigurano ukupno 60 milijuna kuna. Za 2016. 
planiraju se natječaji za dodjelu stipendija redovitim studentima slabijeg socio

ekonomskog statusa. 

Mjere kojima se ublažava položaj beskućnika te drugih ranjivih skupina 

26 



• Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna 
RH za 2015. namijenjenih financiranju projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i 
socijalne isključenosti Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv za 
prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. Osiguravanjem financijskih 
potpora organizacijama civilnog društva omogućeno je da različitim aktivnostima kroz 
provedbu projekata pridonesu unapređenju kvalitete života socijalno ugroženih i 
isključenih skupina u RH te podizanju javne svijesti o potrebama tih skupina. Jedno od 
prioritetnih područja navedenog Poziva su projekti koji su usmjereni integraciji u život 
zajednice socijalno osjetljivih skupina odnosno projekti koji potiču razvoj i širenje 
mreže usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici te podršku pri zapošljavanju i razvoju 
novih vještina beskućnika. U tu svrhu u 2015. odobrena je financijska potpora u 
ukupnom iznosu od 2.083.104,00 kuna za projekte koje provodi 14 organizacija 
civilnog društva. Sve aktivnosti koje se odnose na navedeni natječaj odnosno 
utvrđivanje formalnih uvjeta i ocjenjivanje projekata odvijale su se tijekom srpnja i 
kolovoza, a Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje navedenih 
projekata donesena je u rujnu. Pomoć će se realizirati i kroz provedbu projekata 
dodjele pomoći u hrani i materijalnoj pomoći na temelju Operativnog programa za 
hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. 

• Vlada je u srpnju usvojila dvije Odluke važne za upravljanje i korištenje Fonda 
europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)  Odluku o potvrđivanju Operativnog 
programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. te 
Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda 
europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili 
osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.2020. Trenutno se čeka akreditacija za 
korištenje Europskog socijalnog fonda, obzirom da će se kroz ovu akreditaciju ujedno 
ostvariti i akreditacija za FEAD. 

Projekt socijalnog stanovanja po modelu javnoprivatnog partnerstva s privatnim sektorom u 
građevini 

• Provode se aktivnosti na osnivanju međuresome radne skupine do kraja 2015. koja bi 
započela s radom tijekom 2016. 
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