
 

 

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 

44/17) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 

150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj________2019. godine donijela 

Z A K LJ U Č A K  

 

 

1. Donosi se Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan 

zakonodavnih aktivnosti) u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske predložio Ured za 

zakonodavstvo  aktom,  KLASA: 002-02/18-03/01; URBROJ: 50501-6/5-18-104               

od 6. prosinca 2018. godine.  

 

2. Plan zakonodavnih aktivnosti iz točke 1. ovoga Zaključka nalazi se u privitku i njegov 

je sastavni dio.  

 

3. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa iz 

Plana zakonodavnih aktivnosti ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom 

zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještavaju Ured za 

zakonodavstvo. 

 

4. Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade 

Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na 

status postupka procjene učinaka propisa vezano za zakonske prijedloge u tekućem 

tromjesečju. 

 

5. Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da ovaj Zaključak i Plan zakonodavnih aktivnosti 

objavi na svojim mrežnim stranicama.   

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb,        

 

         Predsjednik 

    mr.sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, temeljem članka 11. stavka 

8. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) donosi Plan zakonodavnih 

aktivnosti za 2019. godinu (u nastavku: Plan zakonodavnih aktivnosti) koji sadrži zakone koji 

se u 2019. godini planiraju uputiti u proceduru donošenja.  

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 134, od toga za 

njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Nacrti prijedloga zakona za koje 

će se provesti procjena učinaka propisa označeni su oznakom "PUP". Nacrti prijedloga zakona 

koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije označeni su oznakom 

"EU". Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog 

strateškog akta ili reformske mjere označeni su oznakom "RM". Podaci u Godišnjem planu 

iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima. 

Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti izrađen je sukladno dostavljenim prijedlozima planova 

propisa središnjih tijela državne uprave.  

Zaključkom se zadužuju središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa 

iz Plana zakonodavnih aktivnosti ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih 

aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se 

zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike 

Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na status postupka 

procjene učinaka propisa vezano za zakonske prijedloge u tekućem tromjesečju. 
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PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE 

HRVATSKE  

ZA 2019. GODINU 

 

Redni 

broj 

Stručni nositelj Naziv nacrta prijedloga 

zakona: 

Upućivanje u proceduru 

Vlade Republike Hrvatske 

1. 1

. 
Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

reguliranim profesijama i 

priznavanju inozemnih 

stručnih kvalifikacija (EU) 

I. tromjesečje 

2.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o plaćama državnih 

službenika (RM) 

I. tromjesečje 

3.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Središnjem registru 

osiguranika 

II. tromjesečje 

4. 3

. 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o potvrđivanju 

ugovora između Republike 

Hrvatske i Republike Koreje 

o socijalnoj sigurnosti 

II. tromjesečje 

5.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o upućivanju radnika u 

Republiku Hrvatsku (EU) 

IV. tromjesečje 

 

6.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o potvrđivanju 

Konvencije Međunarodne 

organizacije rada o 

tripartitnim konzultacijama, 

broj 144 iz 1976. godine 

IV. tromjesečje 

7.  Ministarstvo uprave Zakon o referendumu i 

drugim oblicima osobnog 

sudjelovanja u obavljanju 

državne vlasti i lokalne i 

područne (regionalne) 

samouprave 

I. tromjesečje 

8.  Ministarstvo uprave Zakon o sustavu državne 

uprave (RM) 

I. tromjesečje 

9.  Ministarstvo uprave Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

ustanovama 

II. tromjesečje 

10.  Ministarstvo uprave Zakon o službenicima i 

namještenicima 

III. tromjesečje 

11.  Ministarstvo uprave Zakon o državnim 

dužnosnicima 

III. tromjesečje 

12.  Ministarstvo uprave Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnim 

izborima  

IV. tromjesečje 

13.  Ministarstvo uprave Zakon o ovlasti Vlade 

Republike Hrvatske da 

uredbama uređuje pojedina 

IV. tromjesečje 
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pitanja iz djelokruga 

Hrvatskoga sabora 

14.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom 

obrazovanju (RM) 

II. tromjesečje 

15.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o državnoj nagradi 

"Ivan Filipović" 

II. tromjesečje 

16.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o obrazovanju odraslih 

(RM) 

III. tromjesečje 

17.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o Agenciji za 

osiguravanje kvalitete u 

znanosti i visokom 

obrazovanju  

III. tromjesečje 

18.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o Agenciji za odgoj, 

opće i strukovno obrazovanje 

III. tromjesečje 

19.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o osiguravanju 

kvalitete znanosti i visokog 

obrazovanja (EU/RM) 

III. tromjesečje 

20.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o prosvjetnoj 

inspekciji (PUP) 

III. tromjesečje 

21.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o priznavanju 

inozemnih obrazovnih 

kvalifikacija 

IV. tromjesečje 

22.  Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

predškolskom odgoju i 

obrazovanju (PUP) 

IV. tromjesečje 

23.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o sustavu 

unutarnjih kontrola u javnom 

sektoru 

I. tromjesečje 

24.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

deviznom poslovanju (EU) 

I. tromjesečje 

25.  Ministarstvo financija Zakon o proračunu (RM) I. tromjesečje 

26.  Ministarstvo financija Zakon o mehanizmima 

rješavanja sporova s 

dvostrukim oporezivanjem 

(EU) 

I. tromjesečje 

27.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o tržištu 

kapitala (EU) 

II. tromjesečje 

28.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

otvorenim investicijskim 

fondovima s javnom 

ponudom (EU) 

II. tromjesečje 

29.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

II. tromjesečje 
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alternativnim investicijskim 

fondovima (EU) 

30.  Ministarstvo financija Zakon o provedbi Uredbe 

(EU) 2017/2402 o 

utvrđivanju općeg okvira za 

sekuritizaciju i o uspostavi 

specifičnog okvira za 

jednostavnu, transparentnu i 

standardiziranu sekuritizaciju 

(EU) 

II. tromjesečje 

31.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu 

na dobit (EU) 

III. tromjesečje 

32.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

administrativnoj suradnji u 

području poreza (EU) 

III. tromjesečje 

33.  Ministarstvo financija Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu 

na dodanu vrijednost 

III. tromjesečje 

34.  Ministarstvo financija Zakon o kreditnom registru  IV. tromjesečje 

35.  Ministarstvo financija Zakon o izvršavanju 

Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2020. 

godinu 

IV. tromjesečje 

36.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

društveno poticanoj 

stanogradnji 

I. tromjesečje 

37.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

prostornom uređenju 

I. tromjesečje 

38.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o gradnji 

(EU) 

I. tromjesečje 

39.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

građevinskoj inspekciji 

I. tromjesečje 

40.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

građevnim proizvodima  

I. tromjesečje 

41.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

subvencioniranju stambenih 

kredita 

II. tromjesečje 

42.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje 

II. tromjesečje 

43.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona  o 

II. tromjesečje 
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komorama arhitekata i 

komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom 

uređenju 

44.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o grobljima 

II. tromjesečje 

45.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o postupanju s 

nezakonito izgrađenom 

infrastrukturom 

III. tromjesečje 

46.  Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

Zakon o upravljanju i 

održavanju višestambenih i 

poslovnih zgrada (PUP) 

IV. tromjesečje 

47.  Ministarstvo poljoprivrede Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

veterinarsko-medicinskim 

proizvodima 

I. tromjesečje 

48.  Ministarstvo poljoprivrede Zakon o prehrambeno-

tehnološkoj, biotehnološkoj i 

nutricionističkoj djelatnosti 

(PUP) 

II. tromjesečje 

49.  Ministarstvo poljoprivrede Zakon o službenim 

kontrolama koje se provode 

sukladno propisima o hrani, 

hrani za životinje, o zdravlju i 

dobrobiti životinja, zdravlju 

bilja i sredstvima za zaštitu 

bilja (EU) 

III. tromjesečje 

50.  Ministarstvo poljoprivrede Zakon o biljnom zdravstvu 

(EU) 

III. tromjesečje 

51.  Ministarstvo poljoprivrede Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

veterinarstvu (EU) 

III. tromjesečje 

52.  Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

Zakon o regionalnom razvoju 

Republike Hrvatske (PUP) 

II. tromjesečje 

53.  Ministarstvo hrvatskih 

branitelja 

Zakon o osobama nestalim u 

Domovinskom ratu 

I. tromjesečje 

54.  Ministarstvo hrvatskih 

branitelja 

Zakon o spomen-obilježjima 

Domovinskog rata 

II. tromjesečje 

55.  Ministarstvo kulture Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Hrvatskoj izvještajnoj 

novinskoj agenciji 

I. tromjesečje 

56.  Ministarstvo kulture Zakon o kulturnim vijećima i 

financiranju javnih potreba u 

kulturi 

II. tromjesečje 

57.  Ministarstvo kulture Zakon o elektroničkim 

medijima (PUP/EU) 

III. tromjesečje 

58.  Ministarstvo kulture Zakon o kazalištima III. tromjesečje 
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59.  Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku 

Zakon o socijalnoj skrbi 

(PUP/EU/RM) 

II. tromjesečje 

60.  Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti 

prirode 

I. tromjesečje 

61.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o sprječavanju 

unošenja i širenja stranih te 

stranih invazivnih vrsta i 

upravljanju njima 

I. tromjesečje 

62.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o provedbi Uredbe 

(EU) br. 511/2014 o mjerama 

usklađivanja za korisnike 

Protokola iz Nagoye o 

pristupu genetskim resursima 

te poštenoj i pravičnoj podjeli 

dobiti koja proizlazi iz 

njihova korištenja u Uniji 

I. tromjesečje 

63.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

prekograničnom prometu i 

trgovini divljim vrstama 

I. tromjesečje 

64.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o zaštiti zraka  II. tromjesečje 

65.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o vodama II. tromjesečje 

66.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o vodnim uslugama 

(PUP/RM) 

II. tromjesečje 

67.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o klimatskim 

promjenama i zaštiti 

ozonskog sloja (PUP/EU) 

II. tromjesečje 

68.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o tržištu 

nafte i naftnih derivata (EU) 

II. tromjesečje 

69.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

financiranju vodnog 

gospodarstva (PUP) 

II. tromjesečje 

70.  Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sigurnosti pri odobalnom 

istraživanju i eksploataciji 

ugljikovodika  

IV. tromjesečje 

71.  Ministarstvo državne 

imovine 

Zakon o neprocijenjenom 

građevinskom zemljištu 

(PUP/RM) 

III. tromjesečje 
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72.  Ministarstvo državne imovine Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

upravljanju državnom 

imovinom 

III. tromjesečje 

73.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o sustavu civilne 

zaštite 

I. tromjesečje 

74.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o razminiranju I. tromjesečje 

75.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sigurnosti prometa na 

cestama (EU) 

I. tromjesečje 

76.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o državljanima država 

članica Europskog 

gospodarskog prostora i 

članovima njihovih obitelji 

(EU) 

I. tromjesečje 

77.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o privatnoj zaštiti 

(PUP/RM) 

II. tromjesečje 

78.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o strancima (EU) II. tromjesečje 

79.  Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

Zakon o prekršajima protiv 

javnog reda i mira (PUP) 

II. tromjesečje 

80.  Ministarstvo mora, prometa 

i infrastrukture 

Zakon o pomorskom dobru i 

morskim lukama (RM/PUP) 

I. tromjesečje 

81.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o provedbi Uredbe o 

uspostavi okvira za pružanje 

lučkih usluga i zajedničkih 

pravila o financijskoj 

transparentnosti luka (EU) 

I. tromjesečje 

82.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

poštanskim 

uslugama (EU)  

I. tromjesečje 

83.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o sigurnosti i 

interoperabilnosti 

željezničkog sustava (EU) 

I. tromjesečje 

84.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o pružanju informacija 

o multimodalnim 

putovanjima (EU) 

II. tromjesečje 

85.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

prijevozu u linijskom i 

povremenom obalnom 

pomorskom prometu (PUP) 

II. tromjesečje 

86.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Plovputu, Split 

II. tromjesečje 
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87.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Hrvatskom registru brodova 

III. tromjesečje 

88.  Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

Zakon o plovidbi i lukama 

unutarnjih voda (PUP/EU) 

III. tromjesečje 

89.  Ministarstvo zdravstva Zakon o potvrđivanju 

Protokola o uklanjanju 

nezakonite trgovine 

duhanskim proizvodima 

I. tromjesečje 

90.  Ministarstvo zdravstva Zakon o provedbi Delegirane 

Uredbe Komisije (EU) 

2016/161 od 2. listopada 

2015. o dopuni Direktive 

2001/83/EZ Europskoga 

parlamenta i Vijeća 

utvrđivanjem detaljnih 

pravila za sigurnosne oznake 

na pakiranjima lijekova za 

humanu primjenu (EU) 

I. tromjesečje 

91.  Ministarstvo zdravstva Zakon o potvrđivanju 

Konvencije Vijeća Europe o 

krivotvorenju farmaceutskih 

proizvoda i sličnim kažnjivim 

djelima koja uključuju 

prijetnje javnom zdravlju 

II. tromjesečje 

92.  Ministarstvo zdravstva Zakon o genetski 

modificiranim organizmima 

(PUP/EU) 

II. tromjesečje 

93.  Ministarstvo zdravstva Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

obveznom zdravstvenom 

osiguranju 

II. tromjesečje 

94.  Ministarstvo zdravstva Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o provedbi 

Uredbe (EU) br. 1272/2008 

(EU) Europskoga parlamenta 

i Vijeća od 16. prosinca 2008. 

o razvrstavanju, označavanju 

i pakiranju tvari i smjesa 

(EU) 

III. tromjesečje 

95.  Ministarstvo zdravstva Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

kemikalijama (EU) 

IV. tromjesečje 

96.  Ministarstvo zdravstva Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o provedbi 

Uredbe (EU) br. 528/2012 

(EU) Europskoga parlamenta 

i Vijeća u vezi sa stavljanjem 

na raspolaganje na tržištu i 

IV. tromjesečje 
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uporabi biocidnih proizvoda 

(EU) 

97.  Ministarstvo zdravstva Zakon o djelatnostima u 

zdravstvu 

IV. tromjesečje 

98.  Ministarstvo obrane Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o obrani 

(RM) 

I. tromjesečje 

99.  Ministarstvo obrane Zakon o Obalnoj straži 

Republike Hrvatske (RM) 

III. tromjesečje 

100.  Ministarstvo obrane Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o službi u 

Oružanim snagama 

Republike Hrvatske (RM) 

III. tromjesečje 

101.  Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

međunarodnim mjerama 

ograničavanja 

I. tromjesečje  

102.  Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o političkom 

dijalogu i suradnji između 

Europske unije i njezinih 

država članica, s jedne strane, 

i Republike Kube, s druge 

strane 

I. tromjesečje 

103.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o pomilovanju I. tromjesečje 

104.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

kaznenom postupku (EU) 

I. tromjesečje 

105.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

parničnom postupku 

I. tromjesečje 

106.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

trgovačkim društvima 

(EU/RM) 

I. tromjesečje 

107.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o sudskom 

registru (RM) 

I. tromjesečje 

108.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o zemljišnim knjigama I. tromjesečje 

109.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o plaćama 

sudaca i drugih pravosudnih 

dužnosnika 

I. tromjesečje 

110.  Ministarstvo pravosuđa Ovršni zakon (PUP) I. tromjesečje 

111.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

pravosudnoj suradnji u 

kaznenim stvarima s 

I. tromjesečje 
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državama članicama 

Europske unije (EU) 

112.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sudovima za mladež (EU) 

I. tromjesečje 

113.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izvršavanju kazne 

zatvora 

II. tromjesečje 

114.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o Uredu za 

suzbijanje korupcije i 

organiziranog kriminaliteta 

(EU) 

II. tromjesečje 

115.  Ministarstvo 

pravosuđa/Središnji državni 

ured za razvoj digitalnog 

društva 

Zakon o sprječavanju 

neprimjerenog ponašanja na 

društvenim mrežama (PUP) 

III. tromjesečje 

116.  Ministarstvo pravosuđa Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o javnom 

bilježništvu 

IV. tromjesečje 

117.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

elektroničkoj trgovini 

I. tromjesečje 

118.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

trgovini 

I. tromjesečje 

119.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

posredovanju u prometu 

nekretnina 

I. tromjesečje 

120.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

alternativnom rješavanju 

potrošačkih sporova 

I. tromjesečje 

121.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

općoj sigurnosti proizvoda 

I. tromjesečje 

122.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

tehničkim zahtjevima za 

proizvode i ocjenjivanju 

sukladnosti 

I. tromjesečje 

123.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Državnoj komisiji za kontrolu 

javne nabave 

I. tromjesečje 

124.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o obrtu 

(RM) 

I. tromjesečje 

125.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti 

tržišnog natjecanja 

II. tromjesečje 
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126.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

poticanju ulaganja 

II. tromjesečje 

127.  Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o provedbi Uredbe 

(EU) 2017/2394 Europskoga 

parlamenta i Vijeća od 12. 

prosinca 2017. o suradnji 

između nacionalnih tijela 

odgovornih za izvršavanje 

propisa o zaštiti potrošača i o 

stavljanju izvan snage Uredbe 

(EZ) br. 2006/2004 (EU) 

II. tromjesečje 

128.  Središnji državni ured za 

Hrvate izvan Republike 

Hrvatske 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

odnosima Republike 

Hrvatske s Hrvatima izvan 

Republike Hrvatske 

III. tromjesečje 

129.  Središnji državni ured za 

šport 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o sportskoj 

inspekciji 

IV. tromjesečje 

130.  Državni hidrometeorološki 

zavod 

Zakon o meteorološkoj i 

hidrološkoj djelatnosti od 

interesa za Republiku 

Hrvatsku (PUP) 

I. tromjesečje 

131.  Državni zavod za 

intelektualno vlasništvo 

Zakon o patentu (PUP) II. tromjesečje 

132.  Državni zavod za statistiku Zakon o službenoj statistici 

(EU) 

I. tromjesečje 

133.  Državni zavod za statistiku Zakon o popisu poljoprivrede 

2020. (EU) 

I. tromjesečje 

134.  Državni zavod za statistiku Zakon o popisu stanovništva, 

kućanstva i stanova u 

Republici Hrvatskoj u 2021. 

godini (EU) 

II. tromjesečje 

Legenda: 

 Nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa označeni su oznakom 

"(PUP)". 

 Nacrti prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske 

unije označeni su oznakom "(EU)". 

 Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog 

strateškog akta ili reformske mjere označeni su oznakom "(RM)". 

 

 

 

 

 

 

 

 


