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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 

2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU 

EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O 

NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ 

 

 
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, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 

 
 

 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 

2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj 

verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (Narodne novine, broj 61/17), donesen je 2017. 

godine, a stupio je na snagu 28. lipnja 2017. godine. Zakonom se, između ostalog, utvrđuju i  

nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 

2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj 

verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ. Navedenim Zakonom, kao tijelo za  provedbu Uredbe 

(EU) 2015/757 određena je i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Obzirom da je Vlada Republike 

Hrvatske na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Zaključak, klase: 022-03/18-07/355, 

urbroja: 50301-25/06-18-2, o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kojim je zadužila nadležna tijela 

državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije predmetnog smanjenja, odredbama 

Nacrta konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša predložen je 

prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju 

Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Narodne novine, broj 72/15) čije odredbe će sukladno 

Zaključku Vlade stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. U skladu s navedenim, potrebno je 

usklađivanje Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 s posebnim propisom kojim se uređuje 

prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. 
 

Ovim izmjenama se Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 usklađuje s posebnim 

propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da stručne 

poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1 siječnja 2019. godine preuzima 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.  
 

 

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 
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IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 

POSTUPKU  

 

Sukladno odredbi članka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 

113/16, 69/17 i 29/18), predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku obzirom da se radi 

o osobito opravdanim razlozima.  

 

Osobito opravdan razlog za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku je provedba je 

Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine, klase: 022-03/18-07/355, 

urbroja: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno usklađivanje s posebnim 

propisom  kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a koji stupa na 

snagu 1. siječnja 2019. godine. Također, sam obuhvat izmjena koje se isključivo odnose na izmjenu 

naziva tijela nadležnog za obavljanje stručno-analitičkih poslova zaštite okoliša i prirode, opravdava 

skraćeni postupak donošenja.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE 

(EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O 

PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, 

IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 

2009/16/EZ 

 
Članak 1. 

 

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. 

travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima 

i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (Narodne novine, broj 61/17), u članku 

3. stavku 1. riječi: „i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu“ brišu se.  

 

Članak 2. 

 

U članku 6. riječi: „Hrvatska agencija za okoliš i prirodu obavlja“ zamjenjuju se riječima: 

“središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša obavlja i“. 

 
Članak 3. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. 

godine. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Uz članak 1. 

Izmijenjena je odredba o nadležnosti provedbe Zakona obzirom da poslove Hrvatske agencije za 

okoliš i prirodu od 1. siječnja 2018. godine preuzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 

 

Uz članak 2. 

Obzirom da poslove Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2018. godine preuzima 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, nužno je izmijeniti članak 6. Zakona. 
 

Uz članak 3. 

Ovom odredbom propisuje se stupanje na snagu Zakona. 
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

 

Članak 3. 

 

(1) Za provedbu Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona nadležni su središnje tijelo državne 

uprave nadležno za zaštitu okoliša, središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, Hrvatska 

akreditacijska agencija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, svaki u okviru svoga propisanog 

djelokruga. 

 

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona središnja tijela državne uprave 

iz stavka 1. ovoga članka surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove 

gospodarstva, poduzetništva, unutarnjih poslova i drugim institucijama. 

 

 

Članak 6. 

 

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/757 i ovoga Zakona Hrvatska agencija za okoliš i 

prirodu obavlja sljedeće poslove: 

 

1. zaprima izvješća društva o emisijama u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 

2015/757, u formatu u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/757 

 

2. zaprima obavijesti verifikatora u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/757. 


