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 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj________2017.
godine donijela
Z A K LJ U Č A K

1. Donosi se Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan
zakonodavnih aktivnosti) u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske predložio Ured za
zakonodavstvo aktom, KLASA: 002-02/17-03/05, URBROJ: 50501-6/5-17-02 od 14.
prosinca 2017. 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“, br. 44/17) donosi Plan zakonodavnih
aktivnosti za 2018. godinu (u nastavku: Plan zakonodavnih aktivnosti) koji sadrži zakone koji
se u 2018. godini planiraju uputiti u proceduru donošenja.
Prijedlog plana izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti
središnjih tijela državne uprave, zaključno s 5. prosinca 2017. godine. U okviru Plana
zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planiran je ukupno 121 zakon, od toga za njih 37
planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Nacrti prijedloga zakona koji su dio
programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere označeni
su oznakom "RM" a u Planu ih je ukupno 26. Prijedlozi planova stručnih nositelja realno su
postavljeni što jamči njihovu provedivost.
Svi zahtjevi stručnih nositelja za uvrštavanje novih zakona ili prebacivanje zakona iz Godišnjeg
plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu pristigli nakon 5. prosinca 2017. godine nisu
prihvaćeni s obzirom da je postupak izrade Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti u smislu
članka 11. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17) završen. Takvi
zakonski prijedlozi bit će upućeni u zakonsku proceduru sukladno članku 16. Zakona o procjeni
učinaka propisa. Ukoliko stručni nositelj tijekom kalendarske godine upućuje u proceduru
zakon koji nije sadržan u Planu zakonodavnih aktivnosti, za isti provodi postupak Prethodne
procjene učinaka propisa s ciljem utvrđivanja ima li propis učinke ili ne te provodi savjetovanje
u trajanju od najmanje 15 dana. Ovisno o rezultatima Prethodne procjene, stručni nositelj dužan
je provesti procjenu učinaka propisa sukladno članku 13. Zakona o procjeni učinaka propisa.
Slijedom navedenog a s obzirom na različitu proceduru izrade Plana zakonodavnih aktivnosti i
Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske
unije za 2018. godinu, pojedini zakonski prijedlozi koji su sadržani u Programu Vlade
Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2018.
godinu neće biti sadržani u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
U odnosu na preostale zakonske prijedloge sadržane u Godišnjem planu normativnih aktivnosti
za 2017. godinu koji dosad nisu upućeni u zakonsku proceduru, Ured se očituje kako slijedi:
Ukoliko navedeni zakonski prijedlozi budu upućeni u postupak e-savjetovanja do kraja prosinca
2017. godine smatrat će se izvršenjem Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu.
Svi zakonski prijedlozi koji će biti objavljeni na portalu e-savjetovanje nakon tog roka bit će
upućeni u zakonsku proceduru sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa.
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.

PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2018. GODINU
Redni
broj
1.

Stručni nositelj
Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

2.

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

3.

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

4.

Ministarstvo unutarnjih
poslova

5.

Ministarstvo unutarnjih
poslova

6.

Ministarstvo unutarnjih
poslova

7.

Ministarstvo unutarnjih
poslova
8. Ministarstvo unutarnjih
poslova
9. Ministarstvo unutarnjih
poslova
10. Ministarstvo unutarnjih
poslova
11. Ministarstvo unutarnjih
poslova

12. Ministarstvo obrane
13. Ministarstvo obrane

Naziv nacrta prijedloga
zakona:
Zakon o potvrđivanju
Sporazuma o osnivanju
međunarodne zaklade
Europska unija – Latinska
Amerika i Karibi
Zakon o provedbi projekata
međunarodne institucionalne
suradnje i programa tehničke
pomoći
Zakon o sudjelovanju civilnih
stručnjaka u međunarodnim
misijama i operacijama
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
strancima (EU)
Zakon o zaštiti fizičkih osoba
u vezi s obradom i
razmjenom osobnih podataka
u svrhe sprečavanja, istrage,
otkrivanja ili progona
kaznenih djela ili izvršavanja
kaznenih sankcija (EU)
Zakon o nabavi i
posjedovanju oružja građana
(EU)
Zakon o prekršajima protiv
javnog reda i mira (PUP)
Zakon o privatnoj zaštiti
(PUP/RM)
Zakon o zaštiti od požara
(RM)
Zakon o strancima

Upućivanje u proceduru
Vlade Republike Hrvatske
I. tromjesečje

Zakon o državljanima država
članica Europskog
gospodarskog prostora i
članovima njihovih obitelji
Zakon o zakladi vojne
solidarnosti
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
proizvodnji, remontu i
prometu naoružanja i vojne
opreme

IV. tromjesečje
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II. tromjesečje

II. tromjesečje
I. tromjesečje
I. tromjesečje

II. tromjesečje
II. tromjesečje
II. tromjesečje
II. tromjesečje
IV. tromjesečje

I. tromjesečje
IV. tromjesečje

14. Ministarstvo obrane

15. Ministarstvo financija

16. Ministarstvo financija

17. Ministarstvo financija
18. Ministarstvo financija

19. Ministarstvo financija

20. Ministarstvo financija

21. Ministarstvo financija

22. Ministarstvo financija

23. Ministarstvo financija

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o Obalnoj
straži Republike
Hrvatske__________
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
deviznom
poslovanju (EU)
Zakon o provedbi Uredbe
(EU) 2017/1131 o novčanim
fondovima (EU)
Prijedlog Zakona o prirodnim
nepogodama (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
računovodstvu
(PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o porezu
na dobit (PUP/EU)
Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade
Socijalističke Republike
Vijetnama o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja i
sprječavanja izbjegavanja
plaćanja poreza na dohodak
Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike
Hrvatske i Islamske
Republike Pakistana o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja poreza
na dohodak
Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike
Hrvatske i Vlade Kraljevine
Saudijske Arabije o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanja
izbjegavanja plaćanja poreza
na dohodak i imovinu
Zakon o potvrđivanju
Ugovora o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja na
dohodak i na imovinu između
Republike Hrvatske i
Republike Cipra
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IV. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje
II. tromjesečje
III. tromjesečje

III. tromjesečje
IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

24. Ministarstvo financija

25. Ministarstvo financija

26. Ministarstvo pravosuđa
27. Ministarstvo pravosuđa
28. Ministarstvo pravosuđa
29. Ministarstvo pravosuđa
30. Ministarstvo pravosuđa
31. Ministarstvo pravosuđa
32. Ministarstvo pravosuđa

33. Ministarstvo pravosuđa
34. Ministarstvo pravosuđa
35. Ministarstvo uprave

36. Ministarstvo uprave
37. Ministarstvo uprave

Zakon o potvrđivanju
Protokola između Savezne
Republike Njemačke i
Republike Hrvatske o izmjeni
i dopuni Ugovora između
Savezne Republike Njemačke
i Republike Hrvatske o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja porezima na
dohodak i na imovinu
Zakon o izvršavanju Zakona
o izvršavanju Državnog
proračuna Republike
Hrvatske za 2019. godinu
Zakon o vježbenicima u
pravosudnim tijelima i
pravosudnom ispitu
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
parničnom postupku
Zakon o izmjenama i
dopunama Kaznenog zakona
(EU)
Zakon o zaštiti osoba koje
prijavljuju korupciju
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
nasljeđivanju
Zakon o Pravosudnoj
akademiji (RM)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
trgovačkim društvima
(RM/EU)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o sudskom
registru (RM)
Zakon o zemljišnim knjigama
(RM)
Zakonsko uređenje uvjeta za
osnivanje i rad agencija,
zavoda, fondova, centara i
drugih pravnih osoba s
javnim ovlastima (RM)
Zakon o zakladama
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
financiranju političkih
aktivnosti i izborne
promidžbe (RM)
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IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

I. tromjesečje
I. tromjesečje
II. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje

IV. tromjesečje
IV. tromjesečje

IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
I. tromjesečje

I. tromjesečje
II. tromjesečje

38. Ministarstvo uprave
39. Ministarstvo uprave
40. Ministarstvo uprave
41. Ministarstvo uprave

42. Ministarstvo uprave

43. Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja

44. Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja

45. Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja

46. Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja

47. Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

48. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku
49. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku
50. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku
51. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku

Zakon o sustavu državne
uprave (RM)
Zakon o sprječavanju sukoba
interesa (RM)
Zakon o plaćama u javnim
službama (PUP/ RM)
Zakon o izboru vijeća i
predstavnika nacionalnih
manjina (RM)
Zakon o ovlasti Vlade
Republike Hrvatske da
uredbama uređuje pojedina
pitanja iz djelokruga
Hrvatskoga sabora
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poslovima i
djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
društveno poticanoj
stanogradnji
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o komori
arhitekata i komorama
inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
građevinskoj
inspekciji
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju
(RM)
Zakon o udomiteljstvu
(PUP/RM)

III. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

II. tromjesečje

I. tromjesečje

Zakon o provedbi Konvencije I. tromjesečje
o građanskopravnim
vidovima međunarodne
otmice djece
Zakon o djelatnosti socijalnog II. tromjesečje
rada (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
edukacijsko-rehabilitacijskoj
djelatnosti (PUP)
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II. tromjesečje

52. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku
53. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu
politiku
54. Ministarstvo kulture
55. Ministarstvo kulture
56. Ministarstvo kulture
57. Ministarstvo kulture
58. Ministarstvo kulture

59. Ministarstvo kulture
60. Ministarstvo kulture
61. Ministarstvo turizma

62. Ministarstvo turizma
63. Ministarstvo turizma

64. Ministarstvo poljoprivrede
65. Ministarstvo poljoprivrede
66. Ministarstvo poljoprivrede

67. Ministarstvo poljoprivrede

68. Ministarstvo poljoprivrede
69. Ministarstvo poljoprivrede
70. Ministarstvo poljoprivrede

71. Ministarstvo poljoprivrede
72. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

Zakon o psihološkoj
djelatnosti (PUP)

IV. tromjesečje

Zakon o socijalno-pedagoškoj IV. tromjesečje
djelatnosti (PUP)
Zakon o obavljanju
umjetničke djelatnosti
Zakon o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi
Zakon o kulturnim vijećima
Zakon o financiranju javnih
potreba u kulturi
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
elektroničkim medijima
(PUP)
Zakon o kazalištima
Zakon o knjižnicama i
knjižničnoj djelatnosti
Zakon o turističkim
zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (RM)
Zakon o turističkoj pristojbi
(RM/PUP)
Zakon o članarinama u
turističkim zajednicama
(RM/PUP)
Zakon o uzgoju domaćih
životinja (EU)
Zakon o duhanu (PUP)
Zakon o prehrambenotehnološkoj,
biotehnološkoj i
nutricionističkoj djelatnosti
(PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
morskom ribarstvu (EU)
Zakon o vinu
Zakon o veterinarstvu
(PUP/EU)
Zakon o veterinarskomedicinskim
proizvodima
Zakon o slatkovodnom
ribolovu
Zakon o obrazovanju odraslih
(RM/PUP)
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III. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje

IV. tromjesečje
II. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje
II. tromjesečje
II. tromjesečje
II. tromjesečje

II. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje
III. tromjesečje
IV. tromjesečje
I. tromjesečje

73. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

74. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

75. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja
76. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja
77. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja
78. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja
79. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike

80. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
81. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
82. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike

83. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
84. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike

85. Ministarstvo zaštite okoliša i

Zakon o udžbenicima i
obrazovnim materijalima
za osnovnu i srednju školu
(RM/PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
akademskim i stručnim
nazivima i akademskom
stupnju
Zakon o studentskom
predstavljanju i
organiziranju (PUP)
Zakon o znanstvenoj
djelatnosti i visokom
obrazovanju (PUP)
Zakon o geološkim
istraživanjima i geološkoj
dokumentaciji
Zakon o osiguravanju
kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju (RM)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
regulaciji
energetskih djelatnosti
(PUP/EU)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o tržištu
električne energije (PUP/EU)

I. tromjesečje

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
energetskoj učinkovitosti
(PUP/EU)
Zakon o potvrđivanju
Izmjena i dopuna Protokola o
suzbijanju zakiseljavanja,
eutrofikacije i prizemnog
ozona uz Konvenciju o
dalekosežnom
prekograničnom onečišćenju
zraka iz 1979. godine
Zakon o zaštiti od svjetlosnog
onečišćenja (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
biogorivima za prijevoz
(PUP/EU)

I. tromjesečje

Zakon o tržištu toplinske

II. tromjesečje
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II. tromjesečje

III. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
I. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje
I. tromjesečje

energetike
86. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike

87. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
88. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
89. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
90. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
91. Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike

92. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
93. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
94. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
95. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
96. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture

97. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
98. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture
99. Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture

100. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije
101. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

energije (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obnovljivim izvorima
energije i visokoučinkovitoj
kogeneraciji (PUP)
Zakon o izmjenama i
dopunama zakona o zaštiti
okoliša
Zakon o vodnim uslugama
(PUP/RM)
Zakon o vodama (RM)

II. tromjesečje

IV. tromjesečje
IV. tromjesečje
IV. tromjesečje

Zakon o financiranju vodnoga
gospodarstva (PUP/RM)
Zakon o potvrđivanju
Kigalijske izmjene
Montrealskog protokola o
tvarima koje oštećuju ozonski
omotač
Zakon o prijevozu u
cestovnom prometu
(PUP/RM/EU)
Zakon o žičarama (EU)

IV. tromjesečje

Zakon o izmjenama i
dopunama Pomorskog
zakonika (PUP/EU)
Zakon o pomorskom dobru i
morskim lukama (PUP/EU)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
osnivanju Agencije za
istraživanje nesreća u
zračnom, pomorskom i
željezničkom prometu (EU)
Zakon o željeznici (EU)

I. tromjesečje

Zakon o integriranom javnom
prijevozu putnika (EU)
Zakon o prijevozu u
linijskom i povremenom
obalnom pomorskom
prometu
Zakon o brdsko - planinskim
područjima (PUP)

III. tromjesečje

Zakon o potvrđivanju
Memoranduma o suglasnosti
o provedbi Norveškog

II. tromjesečje
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IV. tromjesečje

I. tromjesečje
I. tromjesečje

II. tromjesečje
II. tromjesečje

III. tromjesečje

IV. tromjesečje

I. tromjesečje

102. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

103. Ministarstvo hrvatskih
branitelja

104. Ministarstvo hrvatskih
branitelja

105. Ministarstvo hrvatskih
branitelja
106. Ministarstvo hrvatskih
branitelja
107. Ministarstvo zdravstva

108. Ministarstvo zdravstva

109. Ministarstvo zdravstva
110. Ministarstvo zdravstva

financijskog mehanizma za
razdoblje od 2014. do
2021 . između Republike
Hrvatske i Kraljevine
Norveške
Zakon o potvrđivanju
Memoranduma o suglasnosti
o provedbi EGP financijskog
mehanizma za razdoblje od
2014. do 202l. između
Republike Hrvatske i
Kraljevine Norveške, Islanda
i Kneževine Lihtenštajna
Zakon o prestanku važenja
Zakona o Fondu za
stipendiranje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog
rata i djece hrvatskih
branitelja iz Domovinskog
rata
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o Zakladi
hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji
Zakon o osobama nestalim u
Domovinskom ratu
Zakon o spomen obilježjima
Domovinskog rata
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
lijekovima (RM)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznom zdravstvenom
osiguranju
Zakon o podacima i
informacijama u zdravstvu
Zakon o provedbi Uredbe
(EU) br. 2017/745 Europskog
parlamenta i Vijeća od 5.
travnja 2017. o medicinskim
proizvodima, o izmjeni
Direktive 2001/83/EZ,
Uredbe (EZ) br. 178/2002 i
Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te
o stavljanju izvan snage
direktiva Vijeća 90/385/EEZ i
93/42/EEZ i Uredbe (EU) br.
2017/746 Europskog
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II. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje

II. tromjesečje
IV. tromjesečje
I. tromjesečje
II. tromjesečje

III. tromjesečje
II. tromjesečje

parlamenta i Vijeća od 5.
travnja 2017. o in vitro
dijagnostičkim medicinskim
proizvodima te o stavljanju
izvan snage Direktive
98/79/EZ i Odluke Komisije
2010/227/EU (EU)
111. Ministarstvo zdravstva
Zakon o provedbi Uredbe
III. tromjesečje
(EU) br. 536/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 16.
travnja 2014. o kliničkim
ispitivanjima lijekova za
primjenu kod ljudi te o
stavljanju izvan snage
Direktive 2001/20/EZ (EU)
112. Ministarstvo državne imovine Zakon o izmjenama i
II. tromjesečje
dopunama Zakona o
turističkom i ostalom
zemljištu neprocijenjenom u
postupku pretvorbe i
privatizacije
113. Središnji državni ured za
Zakon o stambenom
I. tromjesečje
obnovu i stambeno
zbrinjavanju na
zbrinjavanje
potpomognutim
područjima (PUP/RM)
114. Državni zavod za statistiku
Zakon o službenoj statistici
I. tromjesečje
(EU)
115. Državni zavod za statistiku
Zakon o popisu poljoprivrede IV. tromjesečje
2020. (EU)
116. Državni zavod za statistiku
Zakon o popisu stanovništva, IV. tromjesečje
kućanstava i stanova u
Republici Hrvatskoj 2021.
(EU)
117. Državni zavod za
Zakon o žigu (EU)
II. tromjesečje
intelektualno vlasništvo
118. Državni zavod za
Zakon o izmjenama i
II. tromjesečje
intelektualno vlasništvo
dopunama Zakona o
autorskom pravu i srodnim
pravima (EU)
119. Državni zavod za
Zakon o patentu (PUP)
III. tromjesečje
intelektualno vlasništvo
120. Državna uprava za zaštitu i
Zakon o sustavu civilne
IV. tromjesečje
spašavanje
zaštite
121. Ured Vijeća za nacionalnu
Zakon o kibernetičkoj
I. tromjesečje
sigurnost
sigurnosti operatora ključnih
usluga i davatelja digitalnih
usluga (EU)
Legenda:
 Nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa označeni su
oznakom "(PUP)".
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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)".

10

