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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  
ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA 

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst i 
5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 
ZAKONA PROISTEĆI  
 

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske donesen je 25. listopada 
2013. godine, a stupio je na snagu 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 
133/2013). 
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike 
Hrvatske donesen je 12. prosinca 2014. godine, a stupio je na snagu 30. prosinca 2014. godine 
(Narodne novine br. 152/14). 
 
Temeljna pitanja koja se žele urediti izmjenama Zakona o strateškim investicijskim 
projektima Republike Hrvatske jesu kako slijedi. 
 
Provedba Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske uključuje 
aktivno djelovanje i donošenje odluka Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga 
strateških projekata  koje je osnovano Odlukom Vlade Republike Hrvatske 18. prosinca 2013. 
godine.  
 
Povjerenstvo je tijelo koje ocjenjuje prijedloge strateških projekata i predlaže središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluka o uvrštenju svakog pojedinog 
projekta na Listu strateških projekata, također Povjerenstvo donosi odluku o osnivanju 
Operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta i imenuje voditelje 
Operativnih skupina za svaki pojedini projekat. Nadalje, Povjerenstvo predlaže Vladi 
Republike Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta, prati provedbu 
strateških projekata, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluka o poništenju odluka 
o proglašenju strateškog projekta te predlaže odluke o brisanju projekata s Liste strateških 
projekata. 
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Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, četiri stalna člana i tri promjenjiva 
člana. 

Važećim Zakonom propisano je da su stalni članovi Povjerenstva predsjednik, zamjenik 
predsjednika i četiri stalna člana Povjerenstva i to čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za pravosuđe, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i 
prirode i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom 
imovinom. 
 
Također, važećim Zakonom propisano je da je predsjednik Povjerenstva, po položaju 
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo i investicije, a zamjenik 
predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. 
 
Dana 22. siječnja 2016. godine Hrvatski sabor izglasao je povjerenje novoj Vladi Republike 
Hrvatske u kojoj nije predviđeno mjesto potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 
nadležnog za gospodarstvo i investicije, kao niti mogućnost da je potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo i investicije ujedno i čelnik središnjeg tijela 
državne uprave nadležan za gospodarstvo.  
 
Stoga je navedenu odredbu Zakona nužno izmjeniti na način da predsjednik Povjerenstva za 
procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, bude po položaju potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za gospodarstvo.  
 
Nadalje, radi jasnijeg vođenja postupka poništenja odluke o proglašenju strateškog projekta, 
nužno je izmjeniti odredbu koja propisuje da središnje tijelo državne uprave nadležno za 
gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva, donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških 
projekata za projekt za koji je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o stavljanju izvan 
snage odluke o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske, na način da se riječi 
odluka o stavljanju izvan snage, zamijene riječima odluka o poništenju.  
 
III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 
Za provedbu Zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu 
Republike Hrvatske. 
 
IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 

POSTUPKU 

Odredbom članaka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013)  
predviđena je mogućnost donošenja Zakona po hitnom postupku, iznimno kada to zahtijevaju 
osobito opravdani razlozi. 
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Predmetnim Prijedlogom Zakona omogućiti će se nastavak rada i donošenje odluka 
Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata koje je osnovano 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske, pokušat će se otkloniti poremećaji u gospodarstvu 
većim brojem proglašenih strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske u cilju 
poticanja investicija, stoga predlagatelj smatra da su ispunjeni uvjeti za donošenje ovoga 
Zakona po hitnom postupku.   

 
V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRATEŠKIM 
INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 

Članak 1. 

U Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne 
novine, brroj 133/2013 i 152/14)  u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 

»(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike 
Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po položaju potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
gospodarstvo.« 

 Stavak 4. briše se. 

Dosadašnji stavci 5. do 11. postaju stavci 4. do 10. 

Članak 2. 

 U članku 9. stavku 7. riječi: »odluku o stavljanju izvan snage« zamjenjuju se riječima: 
»odluku o poništenju«.  

Članak 3. 

 U članku 11.a stavku 3. riječi: »odluku o stavljanju izvan snage« zamjenjuju se 
riječima: »odluku o poništenju«. 

Članak 4. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Uz članak 1. 

Ovim člankom u Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske predlaže 
se izmjeniti stavak 3. u članku 8. i propisati da predsjednika, zamjenika predsjednika i članove 
Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po 
položaju potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. 

Također, formiranjem nove Vlade Republike Hrvatske nije predviđen položaj potpredsjednika 
Vlade Republike Hrvatske nadležanog za gospodarstvo i investicije kao niti da je 
potpredsjednik Vlade ujedno i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za 
gospodarstvo, stoga se stavak 4. članka 8. briše, a dosadašnji stavci 5. do 11. postaju stavci 4. 
do 10. 

 Uz članak 2. 

Ovom odredbom propisuje se radi jasnijeg postupka poništenja odluke o proglašenju 
strateškog projekta Republike Hrvatske da se riječi odluka o stavljanju izvan snage, zamijene 
riječima odluka o poništenju.  

Uz članak 3. 

Također, ovom se odredbom propisuje radi jasnijeg postupka poništenja odluke o proglašenju 
strateškog projekta Republike Hrvatske da se riječi odluka o stavljanju izvan snage, zamijene 
riječima odluka o poništenju. 

Uz članak 4. 

Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona. 
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

III. POSTUPAK PROCJENE, ODABIRA, PRIPREME I PROVEDBE STRATEŠKIH 
PROJEKATA 

Povjerenstvo 

Članak 8. 

(1) Vlada Republike Hrvatske odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje 
prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

(2) Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, četiri stalna člana i tri 
promjenjiva člana. 

(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike 
Hrvatske, pri čemu je predsjednik Povjerenstva, po položaju, potpredsjednik Vlade Republike 
Hrvatske nadležan za gospodarstvo i investicije, a zamjenik predsjednika čelnik središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. 

(4) U slučaju kada je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo i 
investicije ujedno i čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo, 
zamjenik predsjednika Povjerenstva je zamjenik čelnika središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za gospodarstvo. 

(5) Četiri stalna člana Povjerenstva su čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
graditeljstvo i prostorno uređenje, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
pravosuđe, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom. 

(6) Jedan promjenjivi član Povjerenstva čelnik je resornog tijela državne uprave ovisno o 
području u čiju nadležnost pojedini strateški projekt spada. 

(7) Dva promjenjiva člana Povjerenstva predstavnici su jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na čijem se području projekt ostvaruje. Jedan promjenjivi član 
Povjerenstva imenuje se iz reda gradonačelnika ili općinskog načelnika, a drugi iz reda 
župana na čijem se području projekt ostvaruje.  

(8) Zadaće Povjerenstva su: 

1. ocjena prijedloga strateškog projekta i predlaganje donošenja odluke o njegovu uvrštenju 
na Listu strateških projekata 

2. donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu svakog 
pojedinog projekta iz članka 11. ovoga Zakona i imenovanje voditelja Operativne skupine 

3. davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog 
odluke o proglašenju pojedinog projekta strateškim projektom i predlaganje Vladi Republike 
Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta 
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4. praćenje provedbe strateških projekata 

5. davanje mišljenja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo na prijedlog 
odluke o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta 

6. predlaganje odluke o brisanju projekta s Liste strateških projekata. 

(9) Povjerenstvo tromjesečno izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o provedbi strateških 
projekata. 

(10) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja 
središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo. 

(11) Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva 
iz stavka 1. ovoga članka uredit će se Poslovnikom o radu Povjerenstva koji donosi 
Povjerenstvo uz suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za 
gospodarstvo. 

Članak 5. 

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: 

»(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i 
konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, obavljaju 
administrativnu provjeru zaprimljenih prijava iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona, sukladno 
članku 7. ovoga Zakona. Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo upućuje 
urednu prijavu na razmatranje Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona. Kada Agencija za 
investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 
obavljaju administrativnu provjeru zaprimljenih prijava tada urednu prijavu upućuju 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo koje istu upućuje na razmatranje 
Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona.«. 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

»(2) Agencija za investicije i konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog 
sektora i investicija, obavljaju administrativnu provjeru zaprimljenih prijava iz članka 6. 
stavka 4. ovoga Zakona, sukladno s člankom 7. ovoga Zakona, i upućuju urednu prijavu 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo koje istu upućuje na razmatranje 
Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Zakona. 

(3) Središnja tijela državne uprave iz članka 8. stavka 10. ovoga Zakona dužna su u okviru 
svoga djelokruga, a na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo ili 
Agencije za investicije i konkurentnost ili Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i 
investicija, u roku od 10 dana od dana zaprimanja, dati stručno mišljenje na zaprimljenu 
prijavu i predmetnu dokumentaciju te pisanu pozitivnu ili negativnu ocjenu o prihvatljivosti 
prijedloga strateškog projekta, a radi ocjene o prihvatljivosti strateškog investicijskog projekta 
te upućivanja prijave na razmatranje Povjerenstvu.«. 

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi: 
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»(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i 
konkurentnost ili Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija nakon 
zaprimanja nepotpune dokumentacije pozvat će zaključkom zainteresiranog investitora na 
dopunu iste u roku od 15 dana. Ako zainteresirani investitor ne dostavi urednu dokumentaciju 
u navedenom roku, a po prijavi se ne može postupiti, njegova će se prijava rješenjem 
odbaciti.«. 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., u točki 4. riječi: »odluke Povjerenstva« 
zamjenjuju se riječima: »odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo«. 

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji je postao stavak 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

»(7) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo na prijedlog Povjerenstva, 
donosi odluku o brisanju projekta s Liste strateških projekata za projekt za koji je Vlada 
Republike Hrvatske donijela odluku o stavljanju izvan snage odluke o proglašenju strateškog 
projekta Republike Hrvatske.«. 

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 8., riječi: »Povjerenstvo će« zamjenjuju se 
riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo će na prijedlog 
Povjerenstva«, a riječi: »stavka 4. « zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«. 

Članak 8. 

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi: 

»Članak 11.a 

(1) Zainteresirani investitor iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona mora dostaviti središnjem 
tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo mjenicu, zadužnicu i dokaz o osiguranim 
izvorima financiranja u visini vrijednosti najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta, koji 
uključuje bankarsku garanciju domaće/strane banke, i/ili namjenski deponirana oročena 
novčana sredstva na rok od devet mjeseci. 

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo, poziva zainteresiranog 
investitora iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona da dostavi dokumentaciju iz stavka 1. ovoga 
članka, u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke iz članka 11. ovoga Zakona. 

(3) Ako zainteresirani investitor iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona ne dostavi 
dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u roku iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike 
Hrvatske na prijedlog Povjerenstva donosi odluku o stavljanju izvan snage odluke iz članka 
11. ovoga Zakona. 

(4) Provjeru dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka obavlja središnje tijelo državne uprave 
nadležno za gospodarstvo u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za 
financije.«. 
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