Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ)
br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o
razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju,
dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i
dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br.
1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i
pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i
Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, podnosi sljedeći
AMANDMAN
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 3. i 4. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe
(EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009.
godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ)
br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim
proizvodima (preinačena verzija), podnosi sljedeći
AMANDMAN
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 2. i 3. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU)
br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.
649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 1. i 2. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat i članaka 3., 4., 5. i
6. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe
(EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji,
evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ)
br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i
ograničavanju kemikalija, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 3. i 4. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku
potrošnju - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku
potrošnju, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 27. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 1., 2., 3., 7., 9., 10., 11., članka 12. stavka 2. u dijelu koji se odnosi na
Državni inspektorat, članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i članka 25. u dijelu koji se
odnosi na Državni inspektorat, a koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o genetski
modificiranim organizmima - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim
organizmima, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 1. i 2. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, a koji stupaju na
snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama,
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 10. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 3., 5., 6. i 7. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.
528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na
raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.
528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i
uporabi biocidnih proizvoda, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 3. i 5. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog
parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe
(EZ) br. 1102/2008 - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta
i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008, podnosi
sljedeći

AMANDMAN
Članak 10. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članka 7. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, a koji stupa na snagu 1.
travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti od buke,
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe
duhanskih i srodnih proizvoda - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe
duhanskih i srodnih proizvoda, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 3. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe,
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe
(EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine
o deterdžentima - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ)
br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima,
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od
neionizirajućeg zračenja - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od
neionizirajućeg zračenja, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 5. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 18. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontaminantima - amandman
Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontaminantima, podnosi
sljedeći

AMANDMAN
Članak 8. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim
tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim
tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za
životinje iz trećih zemalja - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za
životinje iz trećih zemalja, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima,
aromama i prehrambenim enzimima - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima,
aromama i prehrambenim enzimima, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 8. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe
(EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o
novoj hrani - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe
(EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani,
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.
609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za
dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za
cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.
609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu,
hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj
dijeti, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

Prijedlog

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br.
1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o
genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003
Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i
označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za
životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se
izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br.
1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski
modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i
Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih
organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih
organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ, podnosi sljedeći
AMANDMAN
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom omogućava se usklađivanje s odredbama Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu, čije stupanje na snagu je predviđeno 1. travnja
2019. godine.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj
učinkovitosti – amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona energetskoj
učinkovitosti podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 36. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim
članaka 25. i 26. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. travnja 2019., te osim članka 41.a
stavaka 3., 4. i 6., koji je dodan člankom 30. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja
2020. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženom izmjenom određuje se stupanje na snagu odredbi o inspekcijskom
nadzoru 1. travnja 2019., radi usklađenja sa stupanjem na snagu Zakona o državnom
inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

1

PRIJEDLOG

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim
izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji – amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim
izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 56. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim
članka 41. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženom izmjenom određuje se stupanje na snagu odredbe o inspekcijskom
nadzoru 1. travnja 2019., radi usklađenja sa stupanjem na snagu Zakona o državnom
inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

1

PRIJEDLOG
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i
priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br.
508.
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i
priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 508.
podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članaka 8., 11. i 12. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.
godine.“.
Obrazloženje:
Predloženim Amandmanom odredba članka 16. usklađuje se s odredbom koja
propisuje stupanje na snagu Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o
maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i
životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 507.
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o
maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i
životinjskog podrijetla, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 507. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. travnja 2019.
godine.“.
Obrazloženje:
Predloženim Amandmanom odredba članka 7. usklađuje se s odredbom koja propisuje
stupanje na snagu Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s
Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 505.
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s
Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 505. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članka 30. stavaka 5. – 10. koji su izmijenjeni odnosno brisani člankom
4. ovoga Zakona i stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženim Amandmanom odredba članka 7. usklađuje se s odredbom koja propisuje
stupanje na snagu Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Konačni prijedlog zakona o poljoprivredi – amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o poljoprivredi, podnosi sljedeći

AMANDMAN
Iza članka 183. dodaje se članak 183.a koji glasi:
"Članak 183.a
Do stupanja na snagu propisa kojim se uređuje ustrojstvo i rad Državnog
inspektorata poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa
donesenih na temelju njega obavljat će poljoprivredni, fitosanitarni i drugi inspektori
Ministarstva iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona.".
Obrazloženje:
Ovim amandmanom propisuje se da će do stupanja na snagu Konačnog
prijedloga zakona o Državnom inspektoratu inspekcijski nadzor propisan Zakonom o
poljoprivredi i propisima donesenim na temelju njega obavljati poljoprivredni, fitosanitarni i
drugi inspektori Ministarstva iz članka 151. stavka 1.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim
prijedlogom zakona, P. Z. br. 506.
- amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 –
pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Konačnim
prijedlogom zakona, P. Z. br. 506. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine, osim članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženim Amandmanom odredba članka 7. usklađuje se s odredbom koja propisuje
stupanje na snagu Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, s Konačnim prijedlogom Zakona, P. Z. br. 513. - amandman
Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni
tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s
Konačnim prijedlogom Zakona, P. Z. br. 513. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine,
osim članka 7. ovoga Zakona koji stupa na snagu dana 1. travnja 2019.“.
Obrazloženje:
Predloženom izmjenom odredba se usklađuje s odredbom koja propisuje stupanje na snagu
Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu, s
Konačnim prijedlogom Zakona, P. Z. br. 512. - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni
tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu, s Konačnim
prijedlogom Zakona, P. Z. br. 512. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine,
osim članaka 1., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona koji
stupaju na snagu dana 1. travnja 2019. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženom izmjenom odredba se usklađuje s odredbom koja propisuje stupanje na snagu
Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim
prijedlogom Zakona, P. Z. br. 509. - amandman Vlade

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni
tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika
Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike
Hrvatske na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Konačnim
prijedlogom Zakona, P. Z. br. 509. podnosi sljedeći

AMANDMAN
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine,
osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona koji stupaju na snagu dana 1.
travnja 2019. godine.“.
Obrazloženje:
Predloženom izmjenom odredba se usklađuje s odredbom koja propisuje stupanje na snagu
Zakona o Državnom inspektoratu.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

