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UVOD 

 

Suvremeno društvo i rastuće gospodarstvo očekuje stabilni zakonodavni okvir za daljnji 
razvoj, što pretpostavlja da važeće zakonodavstvo kontinuirano odgovara stalnim promjenama 
u društvu i gospodarstvu. Novo zakonodavstvo treba odgovoriti na potrebe razvoja društva, 
rasta gospodarstva, stvaranja novih vrijednosti bez dodatnih prepreka za poslovanje. Stvaranje 
novog zakonodavstva neizbježno proizvodi trošak i koristi za one na koje se zakonodavstvo 
odnosi, stoga je potrebno pravodobno planirati donošenje novog zakonodavstva i provoditi 
postupke procjene učinaka propisa za propise koji neizbježno utječu na one na koje se propis 
odnosi.  

Važnost stabilnog, ali fleksibilnog zakonodavstva, prepoznala je Europska komisija 
uvođenjem novog pristupa prema zakonodavstvu – "pametno" zakonodavstvo (eng. Smart 
Regulation). Ovaj pristup konkretiziran je kroz program Europske komisije pod nazivom 
REFIT1 (eng. Regulatory Fitness and Performance), a temelji se isključivo na premisi da 
zakonodavni okvir treba biti stabilan i primjeren svrsi tako da ne stvara dodatne prepreke 
razvoju gospodarstva i društva. Osnova REFIT programa temelji se na postupku procjene 
učinaka propisa, savjetovanju sa dionicima, ali i na povezivanju strateškog planiranja i 
akcijskih planova sa zakonodavnom aktivnošću na razini Europske unije i država članica. 

Strategijom procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. ("Narodne novine", 
146/12), Vlada Republike Hrvatske usmjerava rad državne uprave prema povećanju kvalitete 
izrade zakonodavstva kroz planiranje donošenja zakonodavstva i provedbu postupka procjene 
učinaka propisa. 

Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 9. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne 
novine", broj 90/11) donosi Godišnji plan normativnih aktivnosti (dalje u tekstu: Godišnji 
plan), na prijedlog Ureda za zakonodavstvo. 

Godišnji plan sadrži: 

- Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, 
- Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa. 

U osnovi, Godišnji plan je planski dokument koji obuhvaća nacrte prijedloga zakona koji će 
se uputiti Vladi Republike Hrvatske tijekom proračunske godine. Podaci koji čine Godišnji 
plan iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima, a donosi se u 
zadnjem tromjesečju tekuće proračunske godine za sljedeću proračunsku godinu. 

 

                                                 
1 European Commission: Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps; COM (2013) 
685 final; Brussels, 2 October 2013. Dostupno na: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-refit_en.pdf  
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PROVEDBA GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2013. 

I.  IZVRŠENJE GODIŠNJEG PLANA 

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu, usvojen je 20. prosinca 2012. godine 
na 68. sjednici Vlade Republike Hrvatske, a sadrži ukupno 133 zakona: 

• Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća 
normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (72 zakona) i  

• Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa, koji 
obuhvaća planirane postupke procjene učinaka propisa, čije je donošenje predviđeno u 
Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva te u Planu 
usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske 
unije (61 zakon). 

U proteklom razdoblju, a sa statusom na dan 5. prosinca 2013. godine, ukupno izvršenje 
Godišnjeg plana prikazano je u Tablici 1. 

Tablica 1: Izvršenje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu prema 
tromjesečjima: 
Status na 
5. prosinca 2013. 

Plan normativnih aktivnosti u 
području hrvatskog 
zakonodavstva 

Plan normativnih aktivnosti 
vezano za postupak procjene 
učinaka propisa 

Planirano Izvršeno Planirano  Izvršeno 
I.  tromjesečje 15 7 27 7 
II.  tromjesečje 29 4 7 9 
III.  tromjesečje 11 11 11 0 
IV.  tromjesečje 17 2 16 5 

      Ukupno 72 24 61 21 
      Postoci  33,33%  34,43% 
Izvor: Internet stranice Vlade Republike Hrvatske; Interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 05.prosinac 
2013. 
 

Od ukupno 72 planirana zakona u području hrvatskog zakonodavstva, usvojeno je ukupno 24 
zakona na sjednicama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. 
godine, što čini 33,33% od ukupno planiranih zakona u području hrvatskoga zakonodavstva. 
 
Od ukupno 61 planiranog zakona za postupak procjene učinaka propisa, usvojen je 21 zakon 
na sjednicama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. godine, 
što čini 34,43% od ukupno planiranih zakona za postupak procjene učinaka propisa. Osim 
toga, za jedan zakon iz kvote neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, proveden je postupak 
procjene učinaka propisa pa je u navedenom razdoblju ukupno provedeno 22 postupak 
procjene učinaka propisa. 
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Trend izvršenja Godišnjeg plana za 2013. godinu (45) u odnosu na ukupno planirane 
zakonodavne aktivnosti (133) je 34 %. 
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II. AD HOC ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U 2013.  

 
 
Tijekom provedbe Godišnjeg plana središnja tijela državne uprave imala su odstupanja od 
provedbe Godišnjeg plana. Ove neplanirane zakonodavne aktivnosti, koje su u osnovi iznimke 
od usvojenog Godišnjeg plana, uzimaju se kao naknadne tj. ad hoc zakonodavne aktivnosti.  
 
Tablica 2. prikazuje trendove neplaniranih zakonodavnih aktivnosti tijekom 2013. godine, a 
sa statusom na dan 5. prosinca 2013. ukupno je usvojeno 299 zakona. 
 
Tablica 2: Neplanirane zakonodavne aktivnosti u 2013. 
Status na 
5. prosinca 2013. 

Neplanirane zakonodavne aktivnosti u 2013. 
Ad hoc 
2012 

Ad hoc  
2013 

PUZEU 
2013 

Provedba EU 
uredbi 

Ad hoc 
PUP 

Ukupno 

I tromjesečje 24 41 52 7 0 124 
II tromjesečje 4 30 9 24                        1 68 
III tromjese čje 0 22 1 1                     0 24 
IV tromjesečje 0 79 4 0                              0 83 
Ukupno 28 172 66 32 1 299 
Postoci 9,4% 57,5% 22% 10,7% 0,33%  
Izvor: Interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; status: 5. prosinca 2013., 96% točnost rezultata 

 
Legenda: 

- Ad hoc 2012. – prijedlozi zakona izrađeni tijekom 2012. godine, a poslani u zakonodavnu proceduru u 
2013; 

- Ad hoc 2013. – prijedlozi zakona izrađeni tijekom 2013. godine, a nisu obuhvaćeni Godišnjim planom 
za 2013. godine. 

- PUZEU 2013. – prijedlozi zakona obuhvaćeni Planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske 
s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. ili naknadno upućeni u proceduru sa oznakom EU 

- Provedba EU uredbi – prijedlozi zakona za provedbu uredbi Europske unije koji nisu obuhvaćeni 
PUZEU 2013. 

- Ad hoc PUP – prijedlog zakona izrađen tijekom 2013., za koji je proveden postupak procjene učinaka 
propisa, a nije obuhvaćen Godišnjim planom za 2013. godinu. 

 
 
Središnja tijela državne uprave koja su imali najveći broj zakonodavnih aktivnosti u 2013. 
godini (na dan 5. prosinca 2013.): 
 

1. Ministarstvo financija – 54 nacrta prijedloga zakona; 
2. Ministarstvo poljoprivrede - 48 nacrta prijedloga zakona; 
3. Ministarstvo zdravlja – 30 nacrta prijedloga zakona; 
4. Ministarstvo pravosuđa - 27 nacrta prijedloga zakona; 
5. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 27 nacrta prijedloga zakona. 
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Uzimajući u obzir usvojenih 45 prijedloga zakona iz Godišnjeg plana za 2013. godinu i 299 
usvojenih ad hoc prijedloga zakona u 2013. godini, ukupna zakonodavna aktivnost u 
razdoblju od siječnja do 5. prosinca 2013. godini iznosila je 344 prijedloga zakona.  
 
Udio izvršenih planiranih zakonodavnih aktivnosti obuhvaćenih Godišnjim planom za 2013. 
(45) u odnosu na ukupnu zakonodavnu aktivnost (344) u 2013. godinu iznosi 13 %.  
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Udio prijedloga zakona koji su prošli postupak procjene učinaka propisa (22) u odnosu na 
ukupnu zakonodavnu aktivnost (344) u 2013. godini iznosi 6,4 %. 
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PREPREKE U IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA 

 
 
Izvršenje Godišnjeg plana za 2013. godinu u iznosu od 33% ukazuje na prepreke u izvršenju 
planiranih zakonodavnih aktivnosti. Prije svega se to odnosi na pojavu iznimno velikog broja 
neplaniranih zakonodavnih aktivnosti tj. ad hoc zakonodavnih aktivnosti.  
 
 
Vanjski faktori koji su utjecali na pojavu velikog broja ad hoc zakonodavnih aktivnosti: 
 

• prilagodba hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije prije 
punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji;  
 

• trenutno gospodarsko stanje zahtjeva brzu promjenu zakonodavstva kako bi se 
odgovorilo na negativne gospodarske trendove. 

 
 
Unutarnji faktori koji su utjecali na pojavu velikog broja ad hoc zakonodavnih aktivnosti: 
 
 

• proces praćenja provedbe i evaluacije važećeg zakonodavstva na operativnim 
razinama središnjih tijela državne uprave nije na razini koja bi omogućila kvalitetnu 
analizu trenutnog stanja, praćenje trendova, utvrđivanje problema te definiranje ciljeva 
koje bi se ostvarili promjenom zakonodavstva;  
 

• niski administrativni kapacitet središnjih tijela državne uprave na razini analize 
sektorskih politika pa izostaje formulacija prioriteta središnjih tijela državne uprave u 
područjima sektorskih politika za sljedeće proračunsko razdoblje;  

 
• proces planiranja zakonodavstva nije u potpunosti povezan sa utvrđivanjem prioriteta 

u središnjim tijelima državne uprave što na operativnim razinama otežava utvrđivanje 
zakonodavnih aktivnosti za jednu proračunsku godinu; 

 
• prioriteti središnjih tijela državne uprave nisu u potpunosti povezani sa utvrđenim 

strateškim prioritetima Vlade Republike Hrvatske što otežava određivanje smjera 
provedbenih mjera koje se najčešće provode novim zakonodavstvom; 

 
• međuresorna koordinacija središnjih tijela državne uprave nije na razini koja bi 

omogućila povezanost zakonodavnih mjera u svrhu postizanja utvrđenih strateških 
ciljeva Vlade Republike Hrvatske. 
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PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE PROCESA PLANIRANJA ZAKONODAVSTVA 
I PROVEDBE PROCJENE UČINAKA PROPISA 

 
 
Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta zakonodavstva i poboljšalo planiranje zakonodavstva 
u središnjim tijelima državne uprave te kako bi se ojačala provedba postupaka procjene 
učinaka propisa, predlažu se sljedeće preporuke: 
 
 

1. U svrhu pravovremenog i cjelovitog informiranja javnosti, na mrežnim stranicama 
stručnog nositelja uz prijedlog plana normativnih aktivnosti objaviti obrasce prethodne 
procjene i teze za svaki planirani zakon.   

 
2. Za svako tromjesečno razdoblje analizirati izvršenje godišnjeg plana normativnih 

aktivnosti i provedbu  postupka procjene učinaka propisa u okviru nadležnosti 
stručnog nositelja, a kako bi se utvrdile poteškoće i izazovi prilikom planiranja 
zakonodavstva i provedbe postupka procjene učinaka propisa. Temeljem provedene 
analize pripremiti korektivne mjere kako bi se uklonile uočene poteškoće. 

 
3. Protekom tromjesečnog razdoblje izvijestiti Ured za zakonodavstvo, u daljnjem roku 

od 15 dana, o korektivnim mjerama iz točke 2. ovih Preporuka i o svim promjenama u 
planiranom izvršenju godišnjeg plana normativnih aktivnosti.   
 

4. Za zakone koji nisu sadržani u godišnjem planu normativnih aktivnosti, a čije se 
donošenje predloži tijekom godine, provesti postupak Prethodne procjene učinaka 
propisa, a u svrhu informiranja javnosti na mrežnim stranicama stručnog nositelja 
objaviti obrazac prethodne procjene i teze te iste dostaviti Uredu za zakonodavstvo. 

 
5. Poticati i sustavno raditi na planiranju zakonodavstva i provedbi postupka procjene 

učinaka propisa. U tom cilju, preporuča se ojačati ulogu koordinatora imenovanjem 
koordinatora na višoj hijerarhijskoj razini (primjerice, kao prvog koordinatora 
imenovati odgovarajućeg dužnosnika ili glavnog tajnika u ministarstvu odnosno 
odgovarajućeg rukovodećeg službenika u drugim tijelima, uz postojeće koordinatore 
kao druge koordinatore ili zamjenike) i o poduzetim aktivnostima izvijestiti Ured za 
zakonodavstvo u roku od mjesec dana od usvajanja ovog Izvješća.    
 

6. Poticati i omogućiti odgovarajuću edukaciju vezanu za provedbu postupka procjene 
učinaka propisa dužnosnika i drugih novoimenovanih koordinatora te službenika koji 
sudjeluju u postupku izrade nacrta prijedloga zakona, kako bi se unaprijedili 
administrativni kapaciteti za kvalitetniju provedbu postupka kao i akata procjene 
učinaka propisa. 
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STATUS IZVRŠENJA GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVN OSTI ZA 
2013. GODINU 

 

Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu ukupno sadrži 133 zakona, od čega se 
72 zakona odnosi na plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, a 61 
na plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa. U nastavku je 
prikaz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu sa statusom provedbe 
planiranog zakonodavstva na dan 5. prosinca 2013. godine.  

 

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRU ČJU 
HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA ZA 2013. GODINU 

(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa, 
„Narodne novine“, br. 90/11) 

Red. 
br. 

Naziv propisa 
(zakonodavne mjere) 

Stručni nositelj Upućivanje u 
proceduru 
Vlade RH  

Usvajanje 
na sjednici 
Vlade RH 

Status 5. 
prosinca 
2013. 

1. Zakon o sustavu državne 
uprave 
 

Ministarstvo 
uprave 

I. tromjesečje  planiran za 
2014. 

2. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
postupku primopredaje 
vlasti 
 

Ministarstvo 
uprave 

I. tromjesečje  odustali 

3. Zakon o posebnom porezu 
na kavu i bezalkoholna 
pića 
 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 84.,  
4. travanj 
2013. 

usvojen 

4. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
humanitarnoj pomoći 
 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

I. tromjesečje  odgođeno 

5. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
Zakladi "Hrvatska za 
djecu" 
 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

I. tromjesečje  
 

planiran za 
2104. 

6. Zakon o prijevozu u 
cestovnom prometu 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

I. tromjesečje 99.,  
26. lipnja 
2013. 

usvojen 
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7. Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije kojim 
se mijenja Sporazum o 
financiranju između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije za 
višegodišnji OP "Promet" 
za pomoć Zajednice iz 
Instrumenta pretpristupne 
pomoći u sklopu 
komponente "Regionalni 
razvoj" u Hrvatskoj 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 73.,  
24. siječnja 
2013. 

usvojen 

8. Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije kojim 
se mijenja Sporazum o 
financiranju između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije za 
višegodišnji OP "Zaštita 
okoliša" za pomoć 
Zajednice iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći u 
sklopu komponente 
"Regionalni razvoj" u 
Hrvatskoj 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 73.,  
24. siječnja 
2013. 

usvojen 

9. Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije kojim 
se mijenja Sporazum o 
financiranju između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Europske komisije za 
višegodišnji OP 
"Regionalna 
konkurentnost" za pomoć 
Zajednice iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći u 
sklopu komponente 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 81.,  
21. ožujak 
2013. 

usvojen 
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"Regionalni razvoj" u 
Hrvatskoj 
 

10.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na 
"IPA Program jadranske 
prekogranične suradnje" u 
okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći 
2012.-2013. 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 117.,  
26. rujna 
2013. 

usvojen 

11.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na 
"IPA Program 
prekogranične suradnje 
Mađarska-Hrvatska" u 
okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći  

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 117.,  
26. rujna 
2013. 

usvojen 

12.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije koji se odnosi na 
"IPA Program 
prekogranične suradnje 
Slovenija-Hrvatska" u 
okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći  
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

I. tromjesečje 116.,  
19. rujan 
2013. 

usvojen 

13.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
obnovi ugrožene 
spomeničke cjeline 
Dubrovnika 

Ministarstvo 
kulture 

I. tromjesečje 92.,  
29. svibanj 
2013. 

usvojen 

14.Zakon o Hrvatskoj matici 
iseljenika 

Državni ured za 
Hrvate izvan 
Republike 
Hrvatske 

I. tromjesečje  planiran za 
2014. 
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15.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
vatrogastvu 

Državna uprava za 
zaštitu i 
spašavanje, 
Ministarstvo 
unutarnjih poslova  

I. tromjesečje  Novi Zakon 
o 
vatrogastvu 
planiran za 
2014. 

16.Zakon o slatkovodnom 
ribarstvu 

Ministarstvo 
poljoprivrede  

II. tromjesečje   planiran za 
2014. 

17.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između 
Europske komisije i Vlade 
Republike Hrvatske kojim 
se mijenja i dopunjuje 
Višegodišnji sporazum o 
financiranju 2007.-2010.   

Ministarstvo 
poljoprivrede  

II. tromjesečje 103.,  
11. srpnja 
2013. 

usvojen 

18.Zakon o etici u javnom 
sektoru 

Ministarstvo 
uprave 

II. tromjesečje   odustali 

19.Zakon o državnim 
službenicima 

Ministarstvo 
uprave 

II. tromjesečje 76.,  
14. veljače 
2013. 

usvojen 

20.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
plaćama u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) 
samoupravi 
 

Ministarstvo 
uprave 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

21.Zakon o registriranom 
(životnom) partnerstvu 
 

Ministarstvo 
uprave 

II. tromjesečje  u postupku 
donošenja 

22.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
knjižnicama 
 

Ministarstvo 
kulture 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

23.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
muzejima 

Ministarstvo 
kulture 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

24.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
arhivskom gradivu i 
arhivima 

Ministarstvo 
kulture 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

25.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
kazalištima 

Ministarstvo 
kulture 

II. tromjesečje 91.,  
24. svibnja 
2013. 

usvojen  

26.Zakon o izmjenama i Ministarstvo II. tromjesečje  planiran za 
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dopunama Zakona o 
upravljanju javnim 
ustanovama u kulturi 
 

kulture 2014. 

27.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
audiovizualnim 
djelatnostima 
 

Ministarstvo 
kulture 

II. tromjesečje  odgođen 

28.Zakon o izmjenama i 
dopunama Stečajnog 
zakona 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

II. tromjesečje  u proceduri 
usvajanja 

29.Zakon o provedbi ovrhe na 
pokretninama i 
nekretninama 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

II. tromjesečje  u proceduri 
usvajanja 

30.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
sudskim pristojbama 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

II. tromjesečje 123., 
 07. studeni 
2013. 

usvojen  

31.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
hidrografskoj djelatnosti 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

32.Zakon o izmjenama i 
dopunama o Hrvatskom 
registru brodova 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

II. tromjesečje 92.,  
29. svibnja 
2013. 

usvojen 

33.Zakon o priznavanju 
hrvatskog znakovnog 
jezika 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

II. tromjesečje  u postupku 
procjene 
učinaka 
propisa 

34.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
savjetima mladih 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

II. tromjesečje 107.,  
01. kolovoz 
2013. 

usvojen 
Zakon o 
savjetima 
mladih 

35.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
nagradi za promicanje 
prava djeteta 
 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

II. tromjesečje  odustali 

36.Zakon o turističkim Ministarstvo II. tromjesečje  planiran za 
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zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma 
 

turizma 2014. 

37.Zakon o obrtu Ministarstvo 
poduzetništva i 
obrta 

II. tromjesečje 90.,  
16. svibnja 
2013. 

usvojen 

38.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
slobodnim zonama 
 

Ministarstvo 
poduzetništva i 
obrta 

II. tromjesečje 125.,  
21. studeni 
2013. 

usvojen 

39.Zakon o potvrđivanju 
Memoranduma o 
razumijevanju između 
Europske komisije i 
Republike Hrvatske o 
korištenju "Prijelaznog 
instrumenta" (Transition 
Facility) 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

II. tromjesečje   odgođen 

40.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Bosna i 
Hercegovina u okviru 
komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2012. 
godinu  

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

II. tromjesečje 114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 

41.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Crna Gora u 
okviru komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2012. 
godinu  
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

II. tromjesečje 114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 
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42.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Srbija u okviru 
komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2012. 
godinu  
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

II. tromjesečje 114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 

43.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Vlade Republike Srbije o 
suradnji u zaštiti od 
prirodnih i drugih 
katastrofa 
 

Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje 

II. tromjesečje  planiran u 
2014.  

44.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Kabineta ministara 
Ukrajine o suradnji u 
području sprječavanja 
katastrofa i uklanjanja 
njihovih posljedica 
 

Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje 

II. tromjesečje  planiran u 
2014. 

45.Zakon o državnoj izmjeri i 
katastru nekretnina                          

Ministarstvo 
graditeljstva i 
prostornog 
uređenja/Državna 
geodetska uprava 

III. tromjesečje   planiran u 
2014. 

46.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
priznavanju inozemnih 
obrazovnih kvalifikacija 

Ministarstvo 
znanosti, 
obrazovanja i 
sporta 

III. tromjesečje  planiran u 
2014. 

47.Zakon o nadzoru predmeta 
od plemenitih kovina 

Državni zavod za 
mjeriteljstvo/Minist
arstvo 
gospodarstva 

III. tromjesečje  planiran za 
IV. 
tromjesečje 

48.Zakon o izmjenama i Ministarstvo III. tromjesečje 81., usvojen 
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dopunama Zakona o 
zemljišnim knjigama 

pravosuđa 21. ožujka 
2013. 

49.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o zaštiti 
osoba s duševnim 
smetnjama 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

III. tromjesečje  u postupku 
donošenja 

50.Zakon o potvrđivanju 
instrumenata kojima se 
mijenjaju i dopunjuju 
Statut i Konvencija 
Međunarodne 
telekomunikacijske unije 
(ITU), kako su izmijenjeni 
i dopunjeni na 
Konferencijama 
opunomoćenika ITU-a u 
Kyotu 1994., 
Minneapolisu 1998., 
Marrakeshu 2002., Antalyi 
2006. i Guadalajari 2010. 
godine 
 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

III. tromjesečje   planiran za 
2014. 

51.Zakon o potvrđivanju ili 
Uredba o objavi 
Regionalnog sporazuma 
koji se odnosi na 
planiranje digitalne 
zemaljske radiodifuzijske 
službe u Regiji 1 (dijelovi 
Regije 1 smješteni 
zapadno od meridijana 
170°E i sjeverno od 
paralele 40°S, osim 
područja Mongolije) te u 
Islamskoj Republici Iran, u 
frekvencijskim pojasima 
174-230 MHz i 470-860 
MHz, potpisanog u Ženevi 
2006. godine (Regionalni 
sporazum Ženeva 2006.) 
 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

III. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

52.Zakon o potvrđivanju Ministarstvo III. tromjesečje  planiran za 
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Sporazuma između Vlade 
Republike Hrvatske i 
Vlade Ruske Federacije o 
osnivanju i uvjetima 
djelovanja informativno-
kulturnih centara 
 

kulture 2013. 2014. 

53.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
IPA – komponenta 
"Pomoć u tranziciji i 
izgradnja institucija" za 
2012. godinu 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

III. tromjesečje 
2013. 

NN 12/13 
Međ. 
ugovori 

usvojen 

54.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
IPA – komponenta 
"Pomoć u tranziciji i 
izgradnja institucija" za 
2013. godinu 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

III. tromjesečje 
2013. 

129.,  
05. prosinca 
2013. 

usvojen 

55.Zakon o uspostavi 
institucionalnog okvira za 
korištenje strukturnih 
instrumenata Europske 
unije u Republici 
Hrvatskoj (2014-2020) 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

III. tromjesečje 
2013. 

 odustali 

56.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu 

Ministarstvo 
graditeljstva i 
prostornog 
uređenja 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran u 
2014. 

57.Zakon o zakladama Ministarstvo 
uprave 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran u 
2014. 
 

58.Zakon o izbornim 
jedinicama za izbor 
zastupnika u Hrvatski 
sabor 
 

Ministarstvo 
uprave 

IV. tromjesečje 
2013. 

 odustali 

59.Zakon o matičnom registru Ministarstvo 
uprave 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

60.Zakon o izmjenama i Ministarstvo IV. tromjesečje  planiran za 
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dopunama Zakona o 
reguliranim profesijama i 
priznavanju inozemnih 
stručnih kvalifikacija 
 

znanosti, 
obrazovanja i 
sporta 

2013. 2014. 

61.Zakon o javnom 
bilježništvu 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

62.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
vježbenicima u 
pravosudnim tijelima i 
pravosudnom ispitu 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

63.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
Pravosudnoj akademiji 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

64.Zakon o potvrđivanju 
Ugovora između RH i BiH 
o izručenju  
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 u proceduri 
donošenja 

65.Zakon o potvrđivanju 
Pisma suglasnosti o 
provođenju zakona između 
Vlade RH I Vlade SAD-a  
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 u proceduri 
donošenja 

66.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
postupku oduzimanja 
imovinske koristi 
ostvarene kaznenim 
djelom i prekršajem 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

67.Zakon o parničnom 
postupku 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013. 

 planiran za 
2014. 

68.Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
kaznenom postupku 
 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje 
2013 

 usvojen 

69.Zakon o lučkim Ministarstvo IV. tromjesečje  planiran za 
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kapetanijama pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

2013. 
 
 

2014. 

70.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Bosna i 
Hercegovina u okviru 
komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2013. 
godinu  
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

IV. tromjesečje 
2013. 

114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 

71.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Crna Gora u 
okviru komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2013. 
godinu  
 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

IV. tromjesečje 
2013. 

114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 

72.Zakon o potvrđivanju 
Sporazuma o financiranju 
između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske 
komisije o Programu 
prekogranične suradnje 
Hrvatska-Srbija u okviru 
komponente 
Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2013. 
godinu  
 
 
 

Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

IV. tromjesečje 
2013. 

114.,  
05. rujna 
2013. 

usvojen 
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PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROC JENE UČINAKA 
PROPISA ZA 2013. GODINU 

(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa, 
„Narodne novine“, br. 90/11) 

Redni 
broj 

Naziv propisa 
(zakonodavne mjere) 

Stručni nositelj Upućivanje u 
proceduru 
Vlade RH  

Usvajanje 
na sjednici 
Vlade RH 
(sjednica i 
datum) 

Status 5. 
prosinca 
2013.  

1. Zakon o šumama Ministarstvo 
poljoprivrede  

I. tromjesečje  odustajanje  
(planirane 
izmjene i 
dopune za 
IV. 
tromjesečje) 

2. Zakon o profesionalnoj 
rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s 
invaliditetom 

Ministarstvo rada i 
mirovinskog 
sustava 

I. tromjesečje  102.,  
04. srpnja 
2013. 

usvojen 

3. Zakon o inspekciji 
cestovnog prometa i 
cesta 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

I. tromjesečje 117.,  
26. rujan 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

4. Zakon o pomorskom 
dobru i morskim lukama 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

I. tromjesečje  planiran za 
2014. 

5. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
prijevozu u linijskom i 
povremenom obalnom 
pomorskom prometu 

Ministarstvo 
pomorstva, 
prometa i 
infrastrukture 

I. tromjesečje  96.,  
13. lipanj 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

6. Zakon o državnim 
potporama (EU) 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  88.,  
02. svibnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

7. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
kreditnim institucijama 
(EU) 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 81.,  
21. ožujka 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

8. Zakon o leasingu Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 111.,  
29. 
kolovoza 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 
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9. Zakon o provedbi 
carinskih propisa 
Europske unije 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 79.,  
07. ožujka 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

10. Zakon o carinskoj službi Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 84.,  
04. travnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

11. Zakon o izmjenama i 
dopunama Općeg 
poreznog zakona 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 91.,  
24. svibnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

12. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
igrama na sreću 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  79.,  
07. ožujka 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

13. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
financijskom poslovanju 
i predstečajnoj nagodbi 
(EU) 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 98.,  
20. lipnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

14. Zakon o oporezivanju 
oružja 
 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  odustali  

15. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
porezu na promet 
nekretnina 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  planiran za 
2014.  

16. Zakon o porezu na 
nekretnine 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 

17. Zakon o porezu na 
dodanu vrijednost 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje 79.,  
07. ožujka 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
djelomičan, 
uz 
obrazloženje 
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18. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
financiranju jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  odustali  

19. Zakon o porezu na 
poljoprivredna zemljišta 

Ministarstvo 
financija 

I. tromjesečje  odustali  

20. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
socijalnoj skrbi 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

I. tromjesečje 123.,  
07. 
studenog 
2013. 

usvojen 
Zakon o 
socijalnoj 
skrbi 
Iskaz 
izrađen 

21. Obiteljski zakon Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

I. tromjesečje  usvojen 
Iskaz 
izrađen 

22. Zakon o prekograničnom 
prometu i trgovini 
divljim vrstama (EU) 

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode 

I. tromjesečje 102.,  
04. srpnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

23. Zakon o provedbi Uredbe 
br. 1946/2003. 
Europskoga parlamenta i 
Vijeća od 15. srpnja 
2003.g. o 
prekograničnom 
prijenosu genetski 
modificiranih 
organizama (EU) 

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode 

I. tromjesečje 98.,  
20. lipnja 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

24. Zakon o radiološkoj i 
nuklearnoj sigurnosti 
(EU) 

Državni zavod za 
radiološku i 
nuklearnu sigurnost 

I. tromjesečje  122.,  
31. 
listopada 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

25. Zakon o ugostiteljskoj 
djelatnosti  

Ministarstvo 
turizma 

I. tromjesečje 92.,  
29. svibnja 
2013. 

planiran za 
2014. 

26. Zakon o zaštiti i 
spašavanju 

Državna uprava za 
zaštitu i 
spašavanje,  
Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

I. tromjesečje  Planiran za 
2014. (pod 
nazivom 
Zakon o 
civilnoj 
zaštiti) 
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27. Zakon o kritičnoj 
infrastrukturi (EU) 

Državna uprava za 
zaštitu i 
spašavanje, 
Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

I. tromjesečje 81.,  
21. ožujka 
2013. 

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

28. Zakon o građevnim 
proizvodima (EU) 

Ministarstvo 
graditeljstva i 
prostornog 
uređenja 
 

II. tromjesečje 92.,  
29. svibnja 
2013.  

usvojen 
Iskaz 
izrađen 

29. Zakon o povremenim i 
privremenim poslovima 

Ministarstvo rada i 
mirovinskog 
sustava 

 
II. tromjesečje 

 u postupku 
procjene 
učinaka 
propisa 

30. Zakon o zaštiti na radu Ministarstvo rada i 
mirovinskog 
sustava 

II. tromjesečje  u postupku 
procjene 
učinaka 
propisa 

31. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
zaštiti zraka  

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

32. Zakon o osiguranju Ministarstvo 
financija 

II. tromjesečje  planiran za 
2015. 

33. Zakon o factoringu Ministarstvo 
financija 

II. tromjesečje  u postupku 
procjene 
učinaka 
propisa 

34. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
boravišnoj pristojbi 
 

Ministarstvo 
turizma 

II. tromjesečje  planiran za 
2014. 

35. Zakon o preradi i uporabi 
drva i proizvoda od drva 

Ministarstvo 
poljoprivrede  

III. tromjesečje  Iskaz 
djelomično 
izrađen; 
vraćen na 
doradu i 
ponovni 
postupak 

36. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
najmu stanova 

Ministarstvo 
graditeljstva i 
prostornog 
uređenja 

III. tromjesečje   planiran za 
2014. 

37. Zakon o radu Ministarstvo rada i III. tromjesečje   u postupku 
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mirovinskog 
sustava 

procjene 
učinaka 
propisa 

38. Zakon o kategorizaciji 
poslova prema štetnosti i 
utjecaju na psihofizičko 
stanje radnika 

Ministarstvo rada i 
mirovinskog 
sustava 

III. tromjesečje  planiran za 
2014. 

39. Zakon o zaštiti 
novčarskih institucija 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

III. tromjesečje  u postupku 
procjene 
učinaka 
propisa 

40. Zakon o financiranju 
javnih potreba u kulturi 

Ministarstvo 
kulture 

III. tromjesečje  planiran za 
2014. 

41. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
izvlaštenju 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

III. tromjesečje  u proceduri 
donošenja 

42. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima 
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

III. tromjesečje  planiran za 
2014. 

43. Zakon o reviziji Ministarstvo 
financija 

III. tromjesečje   planiran za 
2014. 

44. Zakon o računovodstvu Ministarstvo 
financija 

III. tromjesečje   planiran za 
2014. 

45. Zakon o udomiteljstvu Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

III. tromjesečje   planiran za 
2014. 

46. Zakon o pravima žrtava 
silovanja tijekom 
Domovinskog rata 
 

Ministarstvo 
branitelja 

IV. tromjesečje   planiran za 
2014. (novi 
naziv: 
Zakon o 
pravima 
osoba koje 
su preživjele 
seksualno 
nasilje) 

47. Zakon o mirovinskom 
osiguranju 
 

Ministarstvo rada i 
mirovinskog 
sustava 

IV. tromjesečje 123.,  
07. 
studenog 
2013. 

usvojen; 
Iskaz 
izrađen 

48. Zakon o izmjenama i Ministarstvo IV. tromjesečje  odgođeno 
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dopunama Zakona o 
izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor 
 

uprave 

49. Zakon o međunarodnoj 
zaštiti (EU) 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

IV. tromjesečje  Iskaz nije 
izrađen. 
Dio materije 
uređen kroz  
Zakon o 
azilu (123.,  
07. studenog 
2013.) 

50. Zakon o humanitarnom 
razminiranju 

Ministarstvo 
unutarnjih poslova 

IV. tromjesečje   U postupku 
procjene 
učinaka 
propisa  
(preimenovan 
u Zakon o 
protuminskom 

djelovanju) 
51. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 
zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara 
 

Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje  planiran za 
2014. 

52. Zakon o medijima Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje  planiran za 
2014. 

53. Zakon o elektroničkim 
medijima 
 

Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje   planiran za 
2014. 

54. Zakon o Hrvatskoj 
radioteleviziji 
 

Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje   planiran za 
2014. 

55. Zakon o Hrvatskoj 
izvještajnoj novinskoj 
agenciji 
 

Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje  planiran za 
2014. 

56. Zakon o obavljanju 
umjetničke djelatnosti 
 
 

Ministarstvo 
kulture 

IV. tromjesečje   planiran za 
2014. 

57. Zakon o zatvorskom 
sustavu  
 

Ministarstvo 
pravosuđa 

IV. tromjesečje   planiran za 
2015. 
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58. Zakonska regulativa 
sustava znanosti i 
visokog obrazovanja 

Ministarstvo 
znanosti, 
obrazovanja i 
sporta 

IV. tromjesečje   odustali  

59. Zakon o inkluzivnom 
dodatku 

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

IV. tromjesečje   odgođen  

60. Zakon o mladima Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih 

IV. tromjesečje  planiran za 
2014. 

61. Zakon o otocima Ministarstvo 
regionalnoga 
razvoja i fondova 
Europske unije 

IV. tromjesečje  planiran za 
2014. 
(preimenovan 
u Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 
Zakona o 
otocima) 


