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Zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske, za dostavu obavijesti u vezi s 
pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona - odgovor 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Predmet:

Pismo Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 27. siječnja 2017. godineVeza:

Vlada Republike Hrvatske, u vezi sa zahtjevom Ustavnog suda Republike 
Hrvatske, za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog 
zakona. Ustavnom sudu Republike Hrvatske daje sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Hrvatske napominje da je Odlukom ministrice tadašnjeg 
Ministarstva socijalne politike i mladih, od 18. svibnja 2016. godine i Odlukom o ispravku, 
odnosno izmjeni i dopuni Odluke, od 24. svibnja 2016. godine, imenovana Radna skupina za 
izradu Nacrta prijedloga obiteljskog zakona, koja je izradila Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni 
učinaka propisa i Teze za Nacrt prijedloga obiteljskog zakona. Radi usklađivanja s 
promjenama u ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, do 
kraja veljače 2017. godine, slijedi donošenje nove odluke ministrice o imenovanju Radne 
skupine.

Za Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa i Teza za Nacrt 
prijedloga obiteljskog zakona, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u 
razdoblju od 21. rujna do 11. studenoga 2016. godine, a izvješće o provedenom savjetovanju 
objavljeno je 10. veljače 2017. godine, putem mrežne stanice e-savjetovanje Ureda za udruge. 
Isti dan objavljena je i obavijest o provedenom savjetovanju na naslovnici mrežne stranice 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
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Nadalje, u tijeku je prikupljanje mišljenja mjerodavnih i nadležnih tijela na 
Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga obiteljskog zakona.

U skladu s planiranim aktivnostima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, očekivana objava 
Nacrta prijedloga obiteljskog zakona i Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa je u 
rujnu/listopadu 2017. godine, a u navedenom razdoblju predviđaju se provesti i javna 
izlaganja o Nacrtu prijedloga obiteljskog zakona.

Sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. godinu, koji je 
Vlada Republike Hrvatske donijela 29. prosinca 2016. godine, upućivanje Nacrta prijedloga 
novog obiteljskog zakona u daljnju proceduru, planirano je u IV. tromjesečju 2017. godine.
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