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  Stručna radna skupina Koordinacije za gospodarstvo je na sjednici održanoj 23. 
listopada 2006. godine razmotrila predmetni Nacrt prijedloga zakona koji je izradilo i Vladi 
Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija. 
 
  Zakon o deviznom poslovanju stupio je na snagu u lipnju 2003. godine a 
njegove izmjene i dopune u studenom 2005. godine. Zakon je 2003. godine pisan u skladu s 
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih 
država članica i Republike Hrvatske, te ima ugrađen rok za ukidanje ograničenja određenih 
kapitalnih poslova, a to je protekom četiri godine od dana stupanja Sporazuma na snagu, 
odnosno 1. veljače 2009. godine. 
 
  Republika Hrvatska se tijekom provođenja analitičkog pregleda i ocjene 
usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije za poglavlje 
Sloboda kretanja kapitala obvezala u potpunosti liberalizirati ulaganja nerezidenata u domaće 
vrijednosne papire do kraja 2006. godine, te provesti potpunu liberalizaciju kapitalnih 
transakcija i gotovinskih plaćanja do kraja 2008. godine. 
 
  U cilju postizanja potpune liberalizacije ulaganja rezidenata i nerezidenata u 
vrijednosne papire, predmetnim Nacrtom prijedloga zakona ukidaju se posljednja zakonska 
ograničenja s tim u vezi. Briše se odredba koja je zabranjivala ulaganje nerezidenata u 
blagajničke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija, kao i 
odredba prema kojoj su rezidenti fizičke osobe i poduzetnici pojedinci kupoprodaju stranih 
vrijednosnih papira u inozemstvu mogli obavljati isključivo preko domaćih ovlaštenih 
društava. 
 
  Predmetni Nacrt prijedloga zakona sadrži odredbe prema kojima se poslovi s 
vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira i poslovi s udjelima u investicijskim 
fondovima obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju to područje.  
 
  Ovim zakonskim prijedlogom također se detaljnije uređuje poslovanje 
ovlaštenih mjenjača, a odredbe zakona također proširuju obuhvat provjere podobnosti i na 
kvalificirane vlasnike podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog mjenjača koji je već dobio 
odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova te obavlja mjenjačke poslove.  
 
  Uvodi  se odredba koja obvezuje Hrvatsku narodnu banku da propiše način i 
mjere postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena, kao i 
odredba koja zabranjuje izradu, prodaju, uvoz i distribuciju u svrhu prodaje ili u ostale 
komercijalne svrhe medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu.  
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  Donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se iz razloga jer se istim vrši 
usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.   
 
  Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.  
 
  Uz predmetni Nacrt prijedloga zakona predlagatelj je dostavio Izjavu o 
usklađenosti Nacrta prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim 
aktima Vijeća Europe i ispunjeni Obrazac standardne metodologije za procjenu financijskog 
učinka. 
 
   Predmetni Nacrt prijedloga zakona upućen je nadležnim ministarstvima na 
mišljenje kao i Hrvatskoj narodnoj banci, a čije primjedbe je predlagatelj u najvećoj mjeri 
prihvatio i ugradio u tekst predmetnog Nacrta prijedloga zakona. 
 
  Ured za zakonodavstvo ostao je kod svoje primjedbe koja se odnosi na 
nadležnost Hrvatske narodne banke o dobivanju podataka o nekažnjavanju, te nije prihvatio  
novi prijedlog teksta zakona koji je dopunjen na način da Hrvatska narodna banka podatke iz 
kaznene evidencije dobiva na temelju obrazloženog zahtjeva.  
 
  Koordinacija za gospodarstvo zauzela je stajalište da Ministarstvo pravosuđa 
za Uži kabinet Vlade dostavi mišljenje glede ovog prijedloga, a da Ministarstvo financija 
također pripremi obrazloženje o rješenjima i iskustvima europskih zemalja u ovom području.  
 
  Uži kabinet Vlade Republike Hrvatske podržao je predmetni Nacrt prijedloga 
zakona u tekstu kako je predložilo Ministarstvo financija.  
 
  Slijedom iznesenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske da donese  
 

Z A K L J U Č A K  
 
 

  Utvrđuje se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom 
poslovanju, s Konačnim prijedlogom zakona i upućuje Hrvatskome saboru na donošenje po 
hitnom postupku. 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u ime Vlade Republike Hrvatske sudjelovati u 
radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Šukera, ministra 
financija, mr. sc. Antu Žigmana, državnog tajnika u Ministarstvu financija i mr. sc. Krešimira 
Dragića, pomoćnika ministra financija. 
 
  Potrebna obrazloženja na sjednici Vlade dat će Ivan Šuker, ministar financija. 
 
 
Zagreb, 25. listopada 2006. 
         SAVJETNICA 
         Marija Ujević 


