
3.26. Vanjski odnosi i razvojna pomoć 
 

 
1.  Opis prioriteta:   
 
 
 
2. Rezultati ostvareni u 2003. godini:  
 
 

 Opis aktivnosti NPPEU 2003 
(broj poglavlja) 

Nositelj Postignuto: 

Usklađivanje zakonodavstva: - Uredba o određivanju robe koja se izvozi i  uvozi na 
temelju dozvola 
- Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od 
prekomjernog uvoza 
- Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih 
dijamanata 
 

- 
 
- 
 
- 

MINGO - NN  67/03 i 83/03, 
121/03 

- NN 33/03. 
-NN 97/03 i 142/03 

 
 
 
3.  Zakonodavne mjere predviđene za 2004. godinu:    
 

Šifra Zakonodavna mjera Institucija Odgovorna osoba, 
zvanje 

Kontakt Tehnička pomoć      Financijska sredstva 

      iz proračuna RH 
 Prijedlog Zakona o nadzoru izvoza robe s 

dvojnom namjenom 
MGRIP Tatjana Tomić, 

načelnica 
tatjana.tomic@mingo.hr   

 Prijedlog Uredbe o Popisu robe s dvojnom 
namjenom 

MGRIP Tatjana Tomić, 
načelnica 

tatjana.tomic@mingo.hr   

 Prijedlog Uredbe o postupku i utvrđivanju 
antidampinške i kompenzacijske pristojbe 

MGRIP Tatjana Tomić, 
načelnica 

tatjana.tomic@mingo.hr   



 
4.  Usvajanje acquis communautairea: 
 

Trajanje  
Šifra 

 
Zakonodavna mjera 

 
EU acquis s kojim se mjera usklađuje 

 
Stupanj usklađenosti s EU acquis-em  

(potpuno usklađeno, djelomično 
usklađeno, neusklađeno, neprimjenjivo)  

 

 
CELEX  

broj  
Upućivanje 
u proceduru 

VRH 

Usvajanje i 
stupanje na 

snagu 

 Prijedlog Zakona o nadzoru izvoza robe s 
dvojnom namjenom 

Uredba Vijeća (EC) br.1334/2000 o uspostavi režima 
Zajednice za kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom i 
tehnologije 

djelomično usklađeno 32000R1334 I. kvartal 
2004. 

I. kvartal 
2004. 

 Prijedlog Uredbe o Popisu robe s dvojnom 
namjenom 

Uredba Vijeća (EC) br. 149/2003 od 27 siječnja  2003. o 
izmjenama Uredba Vijeća (EC) br.1334/2000 o uspostavi 
režima Zajednice za kontrolu izvoza robe s dvojnom 
namjenom i tehnologije 

potpuno usklađeno 32003R0149 I. kvartal 
2004. 

I. kvartal 
2004. 

Uredba Vijeća (EC) br. 384/96 od 22. prosinca 1995. o 
zaštiti protiv dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu 
članice Europske zajednice 

 
djelomično usklađeno 

31996R0384 

Uredba Vijeća (EC) br.905/98 od 27. travnja 1998. o 
izmjenama Uredbe Uredba Vijeća (EC) br. 384/96 od 22. 
prosinca 1995. o zaštiti protiv dampinškog uvoza iz 
zemalja koje nisu članice Europske zajednice  

 
djelomično usklađeno 

31998R0905 

 Prijedlog Uredbe o postupku i utvrđivanju 
antidampinške i kompenzacijske pristojbe 

Uredba Vijeća (EC) br. 2026/97 od 6. listopada 1997. o 
zaštiti protiv subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu 
članice Europske zajednice  

 
djelomično usklađeno 

31997R2026 
 
 

II. kvartal 
2004. 

II. kvartal 
2004. 
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