Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br.
90/11) 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________2016.
godine donijela
Z A K LJ U Č A K

1. Donosi se Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu (u daljnjem tekstu:
Godišnji plan) sa Prilogom: "Pregled reformskih zakona u okviru Godišnjeg plana
normativnih aktivnosti za 2017. godinu" u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske
predložio Ured za zakonodavstvo aktom, KLASA: 002-02/16-03/09, URBROJ:
50501-6/4-16-18 od 28. prosinca 2016. godine.
2. Godišnji plan i Prilog iz točke 1. ovoga Zaključka nalaze se u privitku i njegov su
sastavni dio.
3. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa iz
Godišnjeg plana ažurno izvršavaju zadatke predviđene Godišnjim planom.
4. Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da, po potrebi, izvijesti stručna radna tijela Vlade
Republike Hrvatske o provedbi Godišnjeg plana, s posebnim osvrtom na status
postupka procjene učinaka propisa vezano za zakonske prijedloge u tekućem
tromjesečju.
5. Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradu zakona koji nije predviđen Godišnjim
planom, središnja tijela državne uprave, kao stručni nositelji izrade propisa, dužna su
provesti postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a u svrhu informiranja javnosti
na portalu e-Savjetovanja objaviti obrazac prethodne procjene i teze te iste dostaviti
Uredu za zakonodavstvo. Za zakone za koje se temeljem rezultata Prethodne procjene
pokaže potreba, stručni nositelj je dužan provesti postupak procjene učinaka propisa.
6. Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da ovaj Zaključak, Godišnji plan i Prilog objave
na svojim mrežnim stranicama.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
Predsjednik
mr.sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, temeljem članka 9. Zakona
o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) donosi Godišnji plan normativnih
aktivnosti za 2017. godinu (u nastavku: Godišnji plan) koji sadrži zakone koji se u 2017.
godini planiraju uputiti u proceduru donošenja.
U okviru Godišnjeg plana u idućoj godini planirano je ukupno 253 zakona, od toga za njih 78
planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Zakoni za koje je potrebno provesti
postupak procjene učinaka propisa iskazani su zasebno u Planu normativnih aktivnosti vezano
za postupak procjene učinaka propisa. Zakoni koji se usklađuju s pravnom stečevinom
Europske unije posebno su označeni oznakom EU. Podaci u Godišnjem planu iskazuju se po
aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.
Prijedlog Godišnjeg plana izrađen je sukladno dostavljenim prijedlozima planova propisa
središnjih tijela državne uprave.
U Prilogu: " Pregled reformskih zakona u okviru Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za
2017. godinu " daje se pregled zakonskih prijedloga sadržanih u Godišnjem planu na način da
su posebno izdvojeni zakoni koji predstavljaju izvršenje najvažnijih reformskih prioriteta i
mjera Vlade Republike Hrvatske.
Za zakone koji nisu predviđeni Godišnjim planom, središnja tijela državne uprave, kao stručni
nositelji izrade propisa, dužna su provesti postupak Prethodne procjene učinaka propisa, a u
svrhu informiranja javnosti na portalu e-Savjetovanja objaviti obrazac prethodne procjene i
dostaviti Uredu za zakonodavstvo. Za zakone za koje se temeljem rezultata Prethodne
procjene, pokaže potreba za daljnjim postupkom procjene učinaka propisa, stručni nositelj
dužan je provesti postupak procjene učinaka propisa i te se obveze pridržavati bez odgode.
Zaključkom se zadužuje Ured za zakonodavstvo da, po potrebi, izvještava stručna radna tijela
Vlade Republike Hrvatske o provedbi Godišnjeg plana, s posebnim osvrtom na status
postupka procjene učinaka propisa, što će potaknuti tijela državne uprave da se drže
dogovorenih vremenskih rokova.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA
2017. GODINU
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU
HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA
(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa,
„Narodne novine“, br. 90/11)
Redni Naziv propisa
Stručni nositelj
Upućivanje u
broj
(zakonodavne mjere)
proceduru Vlade RH
1.
Zakon o izmjenama i
Ministarstvo gospodarstva,
I. tromjesečje
dopunama Zakona o
poduzetništva i obrta
inspekcijama u
gospodarstvu

2.

Zakon o postupcima
naknade štete zbog povrede
prava tržišnog natjecanja
(EU)

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

I. tromjesečje

3.

Zakon o provedbi Uredbe
br. 910/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 23.
srpnja 2014. o elektroničkoj
identifikaciji i uslugama
povjerenja za elektroničke
transakcije na unutarnjem
tržištu i stavljanju izvan
snage Direktive 1999/93/EZ
(EU)

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

I. tromjesečje

4.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
slobodnim zonama

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

I. tromjesečje

5.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
unapređenju poduzetničke
infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

I. tromjesečje

6.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske

Ministarstvo državne
imovine

I. tromjesečje
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Ministarstvo za
I. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

7.

Zakon o izmjenama Zakona
o socijalnoj skrbi

8.

Zakon o izmjenama i
Ministarstvo znanosti i
dopunama Zakona o
obrazovanja
Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru

I. tromjesečje

9.

Zakon o Agenciji za
mobilnost i programe
Europske unije (EU)

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

I. tromjesečje

10.

Zakon o morskom ribarstvu
(EU)

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje

11.

Zakon o akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje

12.

Zakon o zaštiti životinja
(EU)

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje

13.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o lovstvu
(EU)

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje

14.

Zakon o prekograničnoj
provedbi odluka o novčanoj
kazni u području upućivanja
radnika (EU)

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

I. tromjesečje

15.

Zakon o osiguranju
radničkih tražbina

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

I. tromjesečje

16.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s
invaliditetom

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

I. tromjesečje
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17.

Zakon o prijenosu
mirovinskih prava (EU)

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

I. tromjesečje

18.

Zakon o izmjeni Zakona o
potvrđivanju Sporazuma o
financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i
Europske komisije u vezi s
Nacionalnim programom za
Hrvatsku u okviru programa
IPA – komponenta Pomoć u
tranziciji i jačanje institucija
za 2012. godinu

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

I. tromjesečje

19.

Zakon o izmjeni Zakona o
potvrđivanju Sporazuma o
financiranju između Vlade
Republike Hrvatske i
Europske komisije u vezi s
Nacionalnim programom za
Hrvatsku u okviru programa
IPA – komponenta Pomoć u
tranziciji i jačanje institucija
za 2013. godinu

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

I. tromjesečje

20.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznom zdravstvenom
osiguranju i zdravstvenoj
zaštiti stranaca u Republici
Hrvatskoj

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

21.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
genetski modificiranim
organizmima

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

22.

Zakon o ograničavanju
uporabe duhanskih i srodnih
proizvoda (EU)

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje
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23.

Zakon 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 (EU)

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

24.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
presađivanju ljudskih
organa u svrhu liječenja

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

25.

Zakon o potvrđivanju
Međunarodne konvencije iz
Nairobija o uklanjanju
podrtina iz 2007. godine

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

I. tromjesečje

26.

Zakon o regulaciji tržišta
željezničkih usluga (EU)

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

I. tromjesečje

27.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
željeznici (EU)

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

I. tromjesečje

28.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
elektroničkim
komunikacijama (EU)

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

I. tromjesečje

29.

Zakon o sigurnosnoj zaštiti
pomorskih brodova i luka
(EU)

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

I. tromjesečje

30.

Zakon o potvrđivanju
Sporazuma između Vlade
Republike Hrvatske i
Kabineta ministara Ukrajine

Državna uprava za zaštitu i
I. tromjesečje
spašavanje/Ministarstvo
vanjskih i europskih poslova
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o suradnji u području
sprječavanja katastrofa i
uklanjanja njihovih
posljedica

31.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
prostornom uređenju (EU)

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

I. tromjesečje

32.

Zakon o subvencioniranju
stambenih kredita

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

I. tromjesečje

33.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
boravišnoj pristojbi

Ministarstvo turizma

I. tromjesečje

34.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
članarinama u turističkim
zajednicama

Ministarstvo turizma

I. tromjesečje

35.

Zakon o izmjenama Zakona
o žigu

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

I. tromjesečje

36.

Zakon o izmjenama Zakona
o industrijskom dizajnu

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

I. tromjesečje

37.

Zakon o izmjenama Zakona
o oznakama zemljopisnog
podrijetla i oznakama
izvornosti proizvoda i
usluga

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

I. tromjesečje

38.

Zakon o izmjenama Zakona
o zaštiti topografija
poluvodičkih proizvoda

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

I. tromjesečje

39.

Zakon o službenoj statistici
(EU)

Državni zavod za statistiku

I. tromjesečje
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40.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
financiranju političkih
aktivnosti i izborne
promidžbe

Ministarstvo uprave

I. tromjesečje

41.

Zakon o izmjeni Zakona o
udrugama
Zakon o računima za
plaćanje potrošača (EU)
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
državnim potporama
Zakon o stavljanju izvan
snage Zakona o Fondu za
naknadu oduzete imovine
Zakon o provedbi Uredbe
(EU) 2015/2365 o
transparentnosti transakcija
financiranja vrijednosnih
papira i ponovne uporabe
(EU)

Ministarstvo uprave

I. tromjesečje

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

46.

Zakon o stambenom
potrošačkom kreditiranju
(EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

47.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o tržištu
kapitala (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

48.

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

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

49.

Zakon o alternativnim
investicijskim fondovima
(EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

50.

Zakon o potvrđivanju
Sporazuma o suradnji
između Europske zajednice

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

42.
43.

44.

45.
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i njezinih država članica, s
jedne strane i Švicarske
Konfederacije, s druge
strane, u borbi protiv
prijevara i svih drugih
nezakonitih aktivnosti koje
štete njihovim financijskim
interesima

51.

Zakon o sudovima

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

52.

Zakon o Državnom
sudbenom vijeću

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

53.

Zakon o državnom
odvjetništvu

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

54.

Zakon o
Državnoodvjetničkom
vijeću

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

55.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
upravnim sporovima

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

56.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
izvlaštenju i određivanju
naknade

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

57.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
kaznenom postupku (EU)

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

58.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
pravosudnoj suradnji u
kaznenim stvarima s
državama članicama
Europske unije (EU)

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje
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59.

Zakon o prestanku važenja
Zakona o postupku
oduzimanja imovinske
koristi ostvarene kaznenim
djelom i prekršajem

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

60.

Zakon o izmjenama Zakona
o Uredu za suzbijanje
korupcije i organiziranog
kriminaliteta

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

61.

Zakon o međunarodnom
privatnom pravu

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

62.

Zakon o izmjenama i
dopunama Kaznenog
zakona (EU)

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

63.

Zakon o izmjenama i
dopunama Prekršajnog
zakona (EU)

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

64.

Zakon o izmjenama i
dopunama Ovršnog zakona
(EU)

Ministarstvo pravosuđa

I. tromjesečje

65.

Zakon o hrvatskim
braniteljima iz
Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

I. tromjesečje

66.

Zakon o Fondu hrvatskih
branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih
obitelji

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

I. tromjesečje

67.

Zakon o obavljanju
geodetske djelatnosti

II. tromjesečje

68.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o

Državna geodetska
uprava/Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga
uređenja
Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike
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II. tromjesečje

vodama (EU)

69.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
financiranju vodnoga
gospodarstva (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

70.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti
okoliša (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

71.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poticanju ulaganja

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

II. tromjesečje

72.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

II. tromjesečje

73.

Zakon i izmjenama i
dopunama Zakona o
strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

II. tromjesečje

74.

Zakon o sustavu
domovinske sigurnosti

Ministarstvo obrane

II. tromjesečje

75.

Zakon o izmjenama i
Ministarstvo hrvatskih
dopunama Zakona o Zakladi branitelja
hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji

II. tromjesečje

76.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o Fondu
za stipendiranje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog
rata i djece hrvatskih
branitelja iz Domovinskog

II. tromjesečje

Ministarstvo hrvatskih
branitelja
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rata

77.

Zakon o potvrđivanju
Protokola br. 15 kojim se
mijenja i dopunjuje
Konvencija o ljudskim
pravima i temeljnim
slobodama

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

II. tromjesečje

78.
79.

Zakon o lovstvu
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
veterinarstvu

Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje
II. tromjesečje

80.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
veterinarsko-medicinskim
proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

81.

Zakon o potvrđivanju
Sporazuma između
Europske komisije u ime
Europske unije i Vlade
Republike Hrvatske kojim
se mijenja i dopunjuje
Višegodišnji sporazum o
financiranju 2007.-2013.
sklopljen 09. prosinca 2014.

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

82.

Zakon o šumama

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

83.

Zakon o drvenastim
kulturama kratkih ophodnji

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

84.

Zakon o provedbi uredbi
Europske unije o prometu
drva i proizvoda od drva

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

85.

Zakon o poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje
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86.

Zakon o poljoprivrednom
zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

87.

Zakon o Hrvatskoj
savjetodavnoj službi za
poljoprivredu i šumarstvo

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

88.

Zakon o izmjeni Zakona o
prikupljanju, obradi,
povezivanju, korištenju i
razmjeni podataka o
primicima i javnim
davanjima po osiguranicima

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

89.

Zakon o posredovanju pri
zapošljavanju i pravima za
vrijeme nezaposlenosti

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

90.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poticanju zapošljavanja

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

91.

Zakon o prestanku važenja
Zakona o potporama za
očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

92.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o radu
(EU)

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

93.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakon o
europskim radničkim
vijećima (EU)

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

94.

Zakon o sustavu strateškog
planiranja i upravljanja
razvojem

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

II. tromjesečje
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95.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
zemljišnim knjigama

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

96.

Zakon o stalnim sudskim
vještacima, procjeniteljima i
tumačima

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

97.

Zakon o javnom bilježništvu Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

98.

Zakon o područjima i
sjedištima sudova

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

99.

Zakon o područjima i
sjedištima državnih
odvjetništava

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

100.

Zakon o međunarodnoj
pravnoj pomoći u kaznenim
stvarima (EU)

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje

101.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
primjeni ljudskih tkiva i
stanica

Ministarstvo zdravstva

II. tromjesečje

102.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o vodi za
ljudsku potrošnju (EU)

Ministarstvo zdravstva

II. tromjesečje

103.

Zakon o potvrđivanju
Minamatske konvencije o
živi

Ministarstvo zdravstva

II. tromjesečje

104.

Zakon o provedbi Uredbe
(EU) 2015/2283 Europskog
parlamenta i Vijeća od 25.
studenoga 2015. o novoj
hrani (EU)

Ministarstvo zdravstva

II. tromjesečje

12

105.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznom zdravstvenom
osiguranju

Ministarstvo zdravstva

II. tromjesečje

106.

Zakon o uvjetima za
obavljanje poslova
carinskog zastupanja (EU)

Ministarstvo financija

II. tromjesečje

107.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
građevnim proizvodima

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

II. tromjesečje

108.

Zakon o komunalnom
gospodarstvu

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

II. tromjesečje

109.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i
gradnje

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

II. tromjesečje

110.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

II. tromjesečje

111.

Zakon o lučkim
kapetanijama

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

II. tromjesečje

112.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
Plovputu

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

II. tromjesečje

113.

Zakon o zakladama

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje

114.

Zakonsko uređenje uvjeta za Ministarstvo uprave
osnivanje i rad agencija,
zavoda, fondova, centara i

II. tromjesečje
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drugih pravnih osoba s
javnim ovlastima

115.

Zakon o turističkim
zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma

Ministarstvo turizma

II. tromjesečje

116.

Zakon o pružanju usluga u
turizmu (EU)

Ministarstvo turizma

II. tromjesečje

117.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti

Ministarstvo turizma

II. tromjesečje

118.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
radiološkoj i nuklearnoj
sigurnosti (EU)

Državni zavod za radiološku II. tromjesečje
i nuklearnu sigurnost

119.

Zakon o izmjenama Zakona
o muzejima

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje

120.

Zakon o potvrđivanju
Konvencije o nadzoru i
označivanju predmeta od
plemenitih kovina

Državni zavod za
mjeriteljstvo

II. tromjesečje

121.

Zakon o Hrvatskoj matici
iseljenika

Središnji državni ured za
Hrvate izvan Republike
Hrvatske

II. tromjesečje

122.

Zakon o vojnim i civilnim
stradalnicima rata te
članovima njihovih obitelji

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

III. tromjesečje

123.

Zakon o osobama nestalim
u Domovinskom ratu

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

III. tromjesečje
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124.

Zakon o duhanu

Ministarstvo poljoprivrede

III. tromjesečje

125.

Zakon o vinu

Ministarstvo poljoprivrede

III. tromjesečje

126.

Zakon o registru osoba s
invaliditetom

Ministarstvo zdravstva

III. tromjesečje

127.

Zakon o pravilima
ponašanja u javnom sektoru

Ministarstvo uprave

III. tromjesečje

128.

Zakon o upravnoj inspekciji

Ministarstvo uprave

III. tromjesečje

129.

Zakon o provedbi Uredbe
Ministarstvo uprave
(EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju
izvan snage Direktive
95/46/EZ (Opća uredba o
zaštiti podataka)(EU)

III. tromjesečje

130.

Zakon o ovlasti Vlade
Republike Hrvatske da
uredbama uređuje pojedina
pitanja iz djelokruga
Hrvatskoga sabora

Ministarstvo uprave

III. tromjesečje

131.

Zakon o obavljanju poslova
državne uprave

Ministarstvo uprave

III. tromjesečje

132.

Zakon o kulturnim vijećima

Ministarstvo kulture

III. tromjesečje

133.

Zakon o arhivskom gradivu

Ministarstvo kulture

III. tromjesečje
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i arhivima (EU)

134.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
osiguranju (EU)

Ministarstvo financija

III. tromjesečje

135.

Zakon o elektroničkom
novcu (EU)

Ministarstvo financija

III. tromjesečje

136.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
administrativnoj suradnji u
području poreza (EU)

Ministarstvo financija

III. tromjesečje

137.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznim odnosima (EU)

Ministarstvo pravosuđa

III. tromjesečje

138.

Zakon o potvrđivanju
sveobuhvatnog
gospodarskog i trgovinskog
Sporazuma (CETA) između
Kanade, s jedne strane i
Europske unije i njezinih
država članica, s druge
strane

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

IV. tromjesečje

139.

Zakon o potvrđivanju
Memoranduma o
suglasnosti o provedbi EGP
financijskog mehanizma za
razdoblje od 2014. do 2021.
Između Republike Hrvatske
i Kraljevine Norveške,
Islanda i Kneževine
Lihtenštajna

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

IV. tromjesečje

140.

Zakon o podacima i
informacijama u zdravstvu

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje

141.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
kvaliteti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje
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142.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
Hrvatskom Crvenom križu

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje

143.

Zakon o potvrđivanju
Sporazuma o prijenosu i
objedinjavanju doprinosa u
jedinstveni sanacijski fond

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

144.

Zakon o provedbi Uredbe
(EU) 2016/1011 o
indeksima koji se
upotrebljavaju kao
referentne vrijednosti (EU)

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

145.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade
Socijalističke Republike
Vijetnama o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja i
sprječavanja izbjegavanja
plaćanja poreza na dohodak

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

146.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade
Ujedinjenih Arapskih
Emirata o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja
porezima na dohodak

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

147.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Vlade
Republike Hrvatske i Vlade
Republike Kazahstana o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanja
izbjegavanja plaćanja
poreza na dohodak

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

17

148.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike
Hrvatske i Republike
Kosova o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja i
sprječavanju izbjegavanja
plaćanja poreza na dohodak
i imovinu

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

149.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike
Hrvatske i Islamske
Republike Pakistana o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja
poreza na dohodak

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

150.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike
Hrvatske i Vlade Kraljevine
Saudijske Arabije o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja i sprječavanju
izbjegavanja plaćanja
poreza na dohodak i
imovinu

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

151.

Zakon o potvrđivanju
Ugovora o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja na
dohodak i na imovinu
između Republike Hrvatske
i Republike Cipra

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

152.

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

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje
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porezima na dohodak i na
imovinu

Ministarstvo financija

IV. tromjesečje

153.

Zakon o provedbi Uredbe
(EU) br. 1286/2014 o
dokumentima s ključnim
informacijama za upakirane
investicijske proizvode
(EU)

154.

Zakon o izmjenama i
Državna uprava za zaštitu i
dopunama Zakona o sustavu spašavanje/Ministarstvo
civilne zaštite
unutarnjih poslova

IV. tromjesečje

155.

Zakon o zaštiti poslovnih
tajni (EU)

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

IV. tromjesečje

156.

Zakon o žigu (EU)

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

IV. tromjesečje

157.

Zakon o cestama

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

IV. tromjesečje

158.

Zakon o izmjenama i
dopunama Pomorskog
zakonika (EU)

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

IV. tromjesečje

159.

Zakon o izvanparničnom
postupku

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

160.

Zakon o probaciji

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

161.

Zakon o Pravosudnoj
akademiji

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

162.

Zakon o plaćama sudaca i
drugih pravosudnih
dužnosnika

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

163.

Zakon o sudskom registru

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

164.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
parničnom postupku

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

165.

Zakon o izvršavanju kazne

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje
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zatvora
166.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o obrani

Ministarstvo obrane

IV. tromjesečje

167.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o službi
u Oružanim snagama
Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

IV. tromjesečje

168.

Zakon o slatkovodnom
ribolovu

Ministarstvo poljoprivrede

IV. tromjesečje

169.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
priznavanju inozemnih
obrazovnih kvalifikacija

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

IV. tromjesečje

170.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
akademskim i stručnim
nazivima i akademskom
stupnju

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

IV. tromjesečje

171.

Zakon o studentskom
predstavljanju i
organiziranju

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

IV. tromjesečje

172.

Zakon o osiguravanju
kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju (EU)

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

IV. tromjesečje

173.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
umjetničkom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

IV. tromjesečje

174.

Zakon o osnivanju Hrvatske
komore inženjera rudarstva,
geologije i naftnog
rudarstva

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

IV. tromjesečje

175.

Zakon o potvrđivanju
Izmjena i dopuna Protokola
o suzbijanju zakiseljavanja,
eutrofikacije i prizemnog
ozona uz Konvenciju o
dalekosežnom
prekograničnom
onečišćenju zraka iz 1979.

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

IV. tromjesečje
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godine
PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK
PROCJENE UČINAKA PROPISA
(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa,
„Narodne novine“, br. 90/11)
Redni Naziv propisa
Stručni nositelj
Upućivanje u
broj
(zakonodavne mjere)
proceduru Vlade RH
1.
Zakon o izmjenama i
Državni zavod za
I. tromjesečje
dopunama Zakona o
intelektualno vlasništvo
autorskom pravu i srodnim
pravima (EU)
2.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
regulaciji energetskih
djelatnosti

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

3.

Zakon o istraživanju i
eksploataciji ugljikovodika
(EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

4.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
osnivanju Agencije za
ugljikovodike

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

5.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
održivom gospodarenju
otpadom (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

6.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o tržištu
plina

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

7.

Zakon o provedbi Uredbe
(EU) br. 517/2014
Europskoga parlamenta i
Vijeća od 16. travnja 2014.
o fluoriranim stakleničkim
plinovima i stavljanju izvan
snage Uredbe (EZ) br.
842/2006 (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje
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Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti
zraka (EU)
Zakon o provedbi Uredbe
(EU) 2015/757 Europskoga
parlamenta i Vijeća od 29.
travnja 2015. o praćenju
emisija ugljikova dioksida
iz pomorskog prometa,
izvješćivanju o njima i
njihovoj verifikaciji te o
izmjeni Direktive
2009/16/EZ (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

10.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
energetskoj učinkovitosti

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

I. tromjesečje

11.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
strateškim investicijskim
projektima (EU)

Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

I. tromjesečje

12.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
rodiljnim i roditeljskim
potporama

Ministarstvo za
demografiju, obitelj,mlade i
socijalnu politiku

I. tromjesečje

13.

Zakon o zabrani nepoštenih
trgovačkih praksi u lancu
opskrbe hranom

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje

14.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštititi
pučanstva od zaraznih
bolesti

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

15.

Zakon o medicinski
potpomognutoj oplodnji
(EU)

Ministarstvo zdravstva

I. tromjesečje

16.

Zakon o sprječavanju pranja
novca i financiranju
terorizma (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

8.

9.
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17.

Zakon o reviziji (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

18.

Zakon o koncesijama (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje

19.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o najmu
stanova

Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uređenja

I. tromjesečje

20.

Zakon o izmjenama Zakona
o patentu

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

I. tromjesečje

21.

Zakon o procjeni učinaka
propisa

Ured za zakonodavstvo

I. tromjesečje

22.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
sigurnosti prometa na
cestama (EU)

Ministarstvo unutarnjih
poslova

I. tromjesečje

23.

Zakon o vodnim uslugama

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

24.

Zakon o potvrđivanju
Protokola o zaštiti
Sredozemnog mora od
onečišćavanja uslijed
istraživanja i iskorištavanja
epikontinentalnog pojasa,
morskog dna i morskog
podzemlja

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

25.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti
prirode (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

26.

Zakon o sprječavanju
unošenja i širenja stranih te
invazivnih stranih vrsta i
upravljanju njima (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

27.

Zakon o provedbi Uredbe
(EU) br. 511/2014
Europskog parlamenta i
Vijeća od 16. travnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje
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o mjerama usklađivanja za
korisnike Protokola iz
Nagoye o pristupu
genetskim resursima te
poštenoj i pravičnoj podjeli
dobiti koja proizlazi iz
njihova korištenja u Uniji
(EU)
II. tromjesečje

28.

Zakon o zaštiti od
svjetlosnog onečišćenja

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

29.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
djelatnosti socijalnog rada

Ministarstvo za
II. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

30.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
psihološkoj djelatnosti

Ministarstvo za
II. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

31.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
edukacijskorehabilitacijskoj djelatnosti

Ministarstvo za
II. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

32.

Zakon o državnoj potpori za
istraživačko-razvojne
projekte

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

II. tromjesečje

33.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
udžbenicima za osnovnu i
srednju školu

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

II. tromjesečje

34.

Zakon o Hrvatskoj
poljoprivrednoj komori

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

35.

Zakon o obiteljskom
poljoprivrednom
gospodarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje

36.

Zakon o hidrometeorološkoj
djelatnosti u Republici
Hrvatskoj

Državni hidrometeorološki
zavod

II. tromjesečje

37.

Zakon o tržištu kapitala

Ministarstvo financija

II. tromjesečje
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(EU)
38.

Zakon o pomorskom dobru i Ministarstvo mora, prometa
morskim lukama
i infrastrukture

II. tromjesečje

39.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o stažu
osiguranja s povećanim
trajanjem

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

40.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

41.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznim mirovinskim
fondovima

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

II. tromjesečje

42.

Zakon o sudjelovanju
civilnih stručnjaka u
međunarodnim misijama i
operacijama

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

II. tromjesečje

43.

Zakon o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina

Državna geodetska
uprava/Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga
uređenja

II. tromjesečje

44.

Zakon o privatnoj zaštiti

Ministarstvo unutarnjih
poslova

II. tromjesečje

45.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
biogorivima (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

II. tromjesečje

46.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o zakupu
i kupoprodaji poslovnog
prostora
Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
turističkom i ostalom
građevinskom zemljištu
neprocijenjenom u postupku
pretvorbe i privatizacije
Zakon o tržištu toplinske
energije

Ministarstvo državne
imovine

II. tromjesečje

Ministarstvo državne
imovine

II. tromjesečje

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

III. tromjesečje

Zakon o izmjenama i

Ministarstvo zaštite okoliša

III. tromjesečje

47.

48.

49.
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dopunama Zakona o energiji i energetike
III. tromjesečje

50.

Zakon o transfuzijskoj
djelatnosti (EU)

Ministarstvo zdravstva

51.

Zakon o djelatnosti
psihoterapije

Ministarstvo za
III. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

52.

Zakon o integriranom
javnom prijevozu putnika

Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

III. tromjesečje

53.

Zakon o zaštiti od požara

Ministarstvo unutarnjih
poslova

III. tromjesečje

54.

Zakon o knjižnicama i
knjižničnoj djelatnosti (EU)

Ministarstvo kulture

III. tromjesečje

55.

Zakon o stručnopedagoškom nadzoru

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

III. tromjesečje

56.

Zakon o stambenom
zbrinjavanju na
potpomognutim područjima

Središnji državni ured za
obnovu i stambeno
zbrinjavanje

III. tromjesečje

57.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
regionalnom razvoju
Republike Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

III. tromjesečje

58.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o obnovi
i razvoju Grada Vukovara

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

III. tromjesečje

59.

Zakon o platnom prometu
(EU)

Ministarstvo financija

III. tromjesečje

60.

Zakon o inspekcijama u
zdravstvu

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje
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61.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje

62.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
suzbijanju zloporabe droga

Ministarstvo zdravstva

IV. tromjesečje

63.

Zakon o financiranju javnih
potreba u kulturi

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje

64.

Zakon o pravima umjetnika
i obavljanju umjetničke
djelatnosti

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje

65.

Zakon o patentu

Državni zavod za
intelektualno vlasništvo

IV. tromjesečje

66.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
vanjskim poslovima (EU)

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

IV. tromjesečje

67.

Zakon o prehrambenotehnološkoj, biotehnološkoj
i nutricionističkoj
djelatnosti i osnivanju
Hrvatske komore
prehrambenih tehnologa,
biotehnologa i nutricionista

Ministarstvo poljoprivrede

IV. tromjesečje

68.

Zakon o udomiteljstvu

Ministarstvo za
IV. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

69.

Zakon o provedbi
Ministarstvo za
IV. tromjesečje
Konvencije o
demografiju, obitelj, mlade i
građanskopravnim vidovima socijalnu politiku
međunarodne otmice djece

70.

Zakon o korištenju psa
pomagača

Ministarstvo za
IV. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

71.

Zakon o potvrđivanju
Konvencije Vijeća Europe o
sprječavanju i borbi protiv
nasilja nad ženama i nasilja
u obitelji

Ministarstvo za
IV. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
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72.

Obiteljski zakon

Ministarstvo za
IV. tromjesečje
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku

73.

Zakon o zaštiti klime i
ozonskog sloja

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

IV. tromjesečje

74.

Zakon o zaštiti zraka

Ministarstvo zaštite okoliša
i energetike

IV. tromjesečje

75.

Zakon o izmjenama i
Ministarstvo pravosuđa
dopunama Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim
pravima

IV. tromjesečje

76.

Zakon o trgovačkim
društvima

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje

77.

Zakon o športu

Središnji državni ured za
šport

IV. tromjesečje

78.

Zakon o otocima

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

IV. tromjesečje
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PREGLED REFORMSKIH ZAKONA U OKVIRU GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA
2017. GODINU
Redni
broj

Naziv propisa
(zakonodavne mjere)

Stručni nositelj

Opis mjere

Upućivanje u
proceduru Vlade RH

I. REFORMSKI PRIORITET:

POTICAJNO POSLOVNO OKRUŽENJE, JAČANJE POLJOPRIVREDE, TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA
1.

2.

Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
I. tromjesečje
poduzetništva i obrta
Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1.1. Poticajno poslovnog okruženja: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
Zakon o provedbi
Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
I. tromjesečje
Uredbe br. 910/2014
poduzetništva i obrta
Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
Europskog parlamenta i
Vijeća od 23. srpnja
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
2014. o elektroničkoj
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
identifikaciji i uslugama
povjerenja za
2016. - 2020.
elektroničke transakcije
Cilj:
na unutarnjem tržištu i
1.1. Poticajno poslovnog okruženja: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
stavljanju izvan snage
Direktive 1999/93/EZ
(EU)
Zakon o postupcima
naknade štete zbog
povrede prava tržišnog
natjecanja (EU)
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3.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
slobodnim zonama

4.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
unapređenju
poduzetničke
infrastrukture

5.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poticanju ulaganja

6.

Zakon o izmjenama i

Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
I. tromjesečje
poduzetništva i obrta
Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1.1. Poticajno poslovno okruženje: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
I. tromjesečje
poduzetništva i obrta
Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1.1. Poticajno poslovno okruženje: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
II. tromjesečje
poduzetništva i obrta
Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1.1. Poticajno poslovno okruženje: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
Ministarstvo gospodarstva, Opis mjere:
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I. tromjesečje

dopunama Zakona o
strateškim
investicijskim
projektima (EU)

poduzetništva i obrta

7.

Zakon o izmjeni
Zakona o udrugama

Ministarstvo uprave

8.

Zakon o procjeni
učinaka propisa

Ured za zakonodavstvo

Poboljšanje poslovnog i investicijskog okruženja
smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova
poslovanja te poboljšanja investicijske klime.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1.1. Poticajno poslovno okruženje: Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
I. tromjesečje
Opis mjere:
Ukidanje upotrebe pečata iz poslovne prakse, a u
cilju modernizacije poslovnih procesa i poboljšanja
usluga tijela državne uprave prema građanima, uz
istodobno
podupiranje
gospodarstva
kroz
operacionalizaciju
stvaranja
jednostavnijeg
poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj.
Provedbom ove reformske mjere udruge sa
svojstvom pravne osobe više neće imati obvezu
propisivati u statutu izgled pečata, čime će se
doprinijeti uštedama u procedurama koje u praksi
zahtijevaju upotrebu pečata.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. - 2020.
Cilj:
1. Poslovno okruženje, poduzetništvo i investicije;
cilj
1.1. Poticajno poslovno okruženje; Bolji uvjeti
poslovanja i manji administrativni troškovi
Opis mjere:
Poboljšanje zakonodavnog
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planiranja

jamči

I. tromjesečje

9.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
upravljanju i
raspolaganju imovinom
u vlasništvu Republike
Hrvatske

Ministarstvo državne
imovine

10.

Zakon o koncesijama
(EU)

Ministarstvo financija

predvidljivost promjene zakonodavnog okvira i
stabilizaciju zakonodavstva.
Jačanjem sustava procjene učinaka propisa postići
će se pojednostavljenje postupka procjene učinaka
propisa uz uključivanje elemenata SCM
metodologije i MSP testa. Daljnje jačanje
kapaciteta državnih službenika putem izrade i
nadogradnje edukacijskog programa iz područja
procjene učinaka propisa.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
3.4. Poboljšati kvalitetu zakonodavnog planiranja i
jačanje sustava procjene učinaka propisa
I. tromjesečje
Opis mjere:
Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom
imovinom koje se provodi u pet reformskih mjera
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
1.2. Poboljšanje raspolaganja i upravljanja
državnom imovinom
I. tromjesečje
Opis mjere:
Očekuje se kvalitetnije planiranje i provedba
postupaka davanja koncesije i ostvarenja vrijednosti
za novac, a što je posebice izraženo u realizaciji
velikih infrastrukturnih projekata, te stavljanja u
funkciju neaktivirane državne imovine. Očekuje se
smanjenje mogućih evazija u neplaćanju javnih
davanja, a što je omogućeno jasnim određenjem
funkcije nadzora. Predmetni zakon se usklađuje s
Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i
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11.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora

Ministarstvo državne
imovine

12.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
turističkom i ostalom
građevinskom zemljištu
neprocijenjenom u
postupku pretvorbe i
privatizacije

Ministarstvo državne
imovine

13.

Zakon o morskom
ribarstvu (EU)

Ministarstvo poljoprivrede

Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o
koncesiji kao dio sveobuhvatne reforme sustava
javne nabave.
Temelj:
Program za preuzimanje i provedbu pravne
stečevine Europske unije za 2017. godinu
II. tromjesečje
Opis mjere:
Pojednostavljanje upravljanja državnom imovinom
u obliku poslovnih prostora te povećanje prihoda
Državnog proračuna.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Pojednostavljanje i efikasnije upravljanje državnom
imovinom u obliku turističkog i ostalog
građevinskog zemljišta neprocijenjenog u postupku
pretvorbe i privatizacije
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
I. tromjesečje
Opis mjere:
Usklađivanje prekršajnih odredbi i regulacije
športskog i rekreacijskog ribolova s EU
zakonodavstvom. Pojednostavljivanje procedura i
omogućavanje veće potencijalne mogućnosti u
investicije u području ribolova i prerade proizvoda
ribarstva.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
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14.

Zakon o akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede

15.

Zakon o
poljoprivrednom
zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede

16.

Zakon o zabrani
nepoštenih trgovačkih
praksi u lancu opskrbe

Ministarstvo poljoprivrede

2016.- 2020.
Cilj:
3.1. Poljoprivreda i ruralni razvoj; jačanje sektora
ribarstva
I. tromjesečje
Opis mjere:
Uspostavljanje novih tehnologije uzgoja u
akvakulturi.
Pojednostavljivanje
procedura
izdavanja dozvola za uzgoj. Dozvole bi se izdavale
poslovnim subjektima za sve objekte zajedno.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016.- 2020.
Cilj:
3.1. Poljoprivreda i ruralni razvoj; jačanje sektora
ribarstva
II. tromjesečje
Opis mjere:
Olakšavanje
raspolaganjem
poljoprivrednim
zemljištem, omogućavanje ostanka ljudi u ruralnim
područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u
funkciju zapuštenog državnog i privatnog
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji
poljoprivredne proizvodnje te bonitiranje kao
koncept vrednovanja i upravljanja poljoprivrednim
zemljištem.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016.- 2020.
Cilj:
3.1. Poljoprivreda i ruralni razvoj
I. tromjesečje
Opis mjere:
Uređivanje mehanizma za sprječavanje nepoštene
trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, odnosno
6

hranom

17.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
vodama (EU)

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

18.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
financiranju vodnoga
gospodarstva (EU)

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

19.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
regulaciji energetskih
djelatnosti

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

20.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
osnivanju Agencije za

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

u trgovini poljoprivrednim i prehrambenim
proizvodima. Sprečavanje zloporabe dominantne
pozicije u pregovaračkim odnosima i uređivanje
tržišta, sankcioniranje nametanja i prebacivanja
troškova jedne strane u lancu na drugu, kao i
neopravdano raskidanje ugovora i neopravdane
naknade za nepostojeće usluge.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016.- 2020.
Cilj:
1. Poslovno okruženje, poduzetništvo i investicije
II. tromjesečje
Opis mjere:
Reforma vodnokomunalnog sustava.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Reforma vodnokomunalnog sustava.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
I. tromjesečje
Opis mjere:
Mjera u cilju jačanja neovisnosti regulatora u
području energetike.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
I. tromjesečje
Opis mjere:
Mjera u Nacionalnom programu reformi vezano uz
spajanje agencija odnosno smanjenje broja agencija.
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ugljikovodike
21.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
tržištu plina

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

22.

Zakon o vodnim
uslugama

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

23.

Zakon o tržištu
toplinske energije

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

24.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
boravišnoj pristojbi

Ministarstvo turizma

Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Opis mjere:
Uredit će se prava i obveza svih sudionika na tržištu
plina, kao i poslove regulatorne agencije kako bi se
osiguralo što jednostavnije prelazno razdoblje u
kojem se trebaju ispuniti svi preduvjeti za potpunu
uspostavu i funkcioniranje tržište plina.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Opis mjere:
Reforma vodnokomunalnog sustava.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Opis mjere:
Mjera u cilju poboljšanja u području toplinarstva
ulaganjem dodatnih napora u povlačenje sredstava
europskih fondova, kako bi se postigle integralne
mjere koje ne obuhvaćaju samu ugradnju mjerila
individualne potrošnje toplinske energije, nego
obuhvaćaju i investiranje u podstanicu kao i
balansiranje sustava.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Opis mjere:
Predlaže se da odluke o određivanju visine
boravišne pristojbe donose jedinice lokalne i/ili
područne (regionalne) samouprave. Na taj način će
se potaknuti proces decentralizacije odlučivanja o
najznačajnijem i najizdašnijem
prihodu za
financiranje sustava turističkih zajednica.
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I. tromjesečje

II. tromjesečje

III. tromjesečje

I. tromjesečje

Temelj:
Program rada Vlade Republike Hrvatske za
mandatno razdoblje 2016. - 2020.
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
8.1. Održivi razvoj općina, gradova i županija;
4.3.Veća učinkovitost i transparentnost javnog
sektora
II. REFORMSKI PRIORITET:

UČINKOVITIJI I PRAVEDNIJI SOCIJALNI SUSTAV I JAČANJE TRŽIŠTA RADA
25.

Zakon o izmjenama
Zakona o socijalnoj
skrbi

Ministarstvo za
I. tromjesečje
Opis mjere:
demografiju, obitelj, mlade Odgoda uspostave Jedinstvenog centra za naknade
(u daljnjem tekstu: JCN) u uredima državne uprave
i socijalnu politiku
do
uspostavljanja
svih
organizacijskih
i
administrativnih uvjeta za prebacivanje nadležnosti
cjelokupnog administriranja zajamčene minimalne
naknade iz centara za socijalnu skrb na urede
državne uprave u kojima će biti ustrojeni JCN.
Temelj:
Projektni plan provedbe dugoročnih reformskih
mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. –
2016. Vlade Republike Hrvatske
Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između
Republike Hrvatske i Međunarodne banke za
obnovu i razvoj za projekt modernizacije sustava
socijalne zaštite („Narodne novine“ Međunarodni
ugovori broj 8/2014.)
Nacionalni program reformi 2016.
Cilj:
4.1. Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalnih
naknada
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26.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
rodiljinim i roditeljskim
potporama

27.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
profesionalnoj
rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s
invaliditetom

2. Uspostava JCN-a povezivanjem podataka i
objedinjenom administracijom naknada
Ministarstvo za
I. tromjesečje
Opis mjere:
demografiju, obitelj, mlade Povećanje
učinkovitosti,
transparentnosti,
i socijalnu politiku
fleksibilnosti i pravednosti te osiguranje održivosti
sustava
socijalnih
naknada;
učinkovitije
usmjeravanje socijalnih naknada prema skupinama
društva s nižim dohotkom; osiguravanje uvjeta za
sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih
osoba. Uspostavom Jedinstvenog centra za naknade
/JCN/ kao jedinstvene točke u odnosima građana i
države pojednostavljuje se i pojeftinjuje postupak
isplate i administriranja naknada, kao i uspostavlja
potpuna kontrola socijalnih davanja na nacionalnoj i
lokalnoj razini.
Povećanje iznosa novčanih potpora za vrijeme
korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene
roditelje, za tzv. drugih šest mjeseci, te povećanje
naknade za nezaposlene roditelje za svih 12
mjeseci.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
5.2. Uspostava jedinstvenog centra za naknade
povezivanjem
podataka
i
objedinjavanjem
administracijom naknada
Ministarstvo rada i
I. tromjesečje
Opis mjere:
mirovinskoga sustava
Utvrđivanje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s
invaliditetom te proširiti namjena sredstava
prikupljenih s osnove novčane naknade zbog
neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s
invaliditetom na način da se ista mogu koristiti i za
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28.

Zakon o posredovanju
pri zapošljavanju i
pravima za vrijeme
nezaposlenosti

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

29.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
poticanju zapošljavanja

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

razvoj sustava profesionalne rehabilitacije. Također,
isti će olakšati uključivanje nezaposlenih osoba s
invaliditetom
u
postupak
profesionalne
rehabilitacije na način da se iste direktno upute u
centar za profesionalnu rehabilitaciju na
rehabilitacijsku procjenu.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
Osigurati dosljednost kriterija povezanih s
definicijom invalidnosti/invaliditeta“ u području:
Poboljšanje održivosti mirovinskog sustava.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Omogućiti pravnim i fizičkim osobama obavljanje
djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (posredovanje
pri zapošljavanju) bez izdavanja prethodne dozvole
ministarstva nadležnog za rad. Isti će poboljšati
pojedine odredbe o priznavanju prava na novčanu
naknadu za vrijeme nezaposlenosti i odredbe o
novčanoj pomoći te naknadi troškova prijevoza za
vrijeme obrazovanja odnosno osposobljavanja.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
Unaprijediti sustav prekvalifikacija, dokvalifikacija
i osposobljavanja radnika; u području: kvalitetnija
provedba
programa
obrazovanja
odraslih,
cjeloživotnog učenja i shema za prekvalifikaciju
radnika. Provedba Strategije Europa 2020.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Redefiniranje ciljnih skupina i uvjeta za stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
11

30.

Zakon o prestanku
važenja Zakona o
potporama za očuvanje
radnih mjesta

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

31.

Zakon o izmjenama i

Ministarstvo rada i

odnosa. Propisivanje prava koja ostvaruje osoba
uključena u stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa i prava stalnog sezonca, a
koja prava se mogu ostvariti na temelju korištenja
mjera aktivne politike zapošljavanja.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
Unaprijediti sustav prekvalifikacija, dokvalifikacija
i osposobljavanja radnika, u području: Kvalitetnija
provedba
programa
obrazovanja
odraslih,
cjeloživotnog učenja i shema za prekvalifikaciju
radnika.
Provedba Strategije Europa 2020.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Mjere koje su ovim Zakonom bile predviđene
poslodavcima kao potpore za očuvanje radnih
mjesta i to skraćivanjem punog radnog vremena ili
obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika,
nastavit će se provoditi kao mjere aktivne politike
zapošljavanja na temelju Zakona o posredovanju pri
zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
„Unaprijediti
sustav
prekvalifikacija,
dokvalifikacija i osposobljavanja radnika“ u
području:
kvalitetnija
provedba
programa
obrazovanja odraslih, cjeloživotnog učenja i shema
za prekvalifikaciju radnika.
Provedba Strategije Europa 2020.
II. tromjesečje
Opis mjere:
12

dopunama Zakona o
stažu osiguranja s
povećanim trajanjem

mirovinskoga sustava

32.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
mirovinskom
osiguranju

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

33.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
obveznim mirovinskim
fondovima

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava

Redefiniranje sustava tzv. beneficiranog staža tj.
smanjit će se obuhvat radnih mjesta i zanimanja na
kojima se staž računa s povećanim trajanjem i
redefinirat će se institut smanjenja starosne dobi za
ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Poboljšanje održivosti mirovinskoga sustava –
unaprjeđenje sustava staža osiguranja s povećanim
trajanjem
Temelj:
Nacionalni program reformi 2016.
Cilj:
4.1. Makroekonomska stabilnost i fiskalna
održivost
II. tromjesečje
Opis mjere:
Postizanje održivosti mirovinskoga sustava na način
da se ubrza izjednačavanje dobi za odlazak u
prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu za žene i
muškarce, poveća penalizacija prijevremenog
umirovljenja i pooštre uvjeti za starosnu mirovinu
za
dugogodišnjeg
osiguranika.
Poboljšanje
održivosti mirovinskoga sustava – poticanje dužeg
ostanka u svijetu rada
Temelj:
Nacionalni program reformi 2016.
Cilj:
4.1. Makroekonomska stabilnost i fiskalna
održivost
II. tromjesečje
Opis mjere:
Propisivanje daljnjeg smanjivanja administrativnih
troškova sustava, povećavanje ulaganja obveznih
mirovinskih fondova u gospodarstvo, prenošenje
sredstava s osobnih računa novih korisnika
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34.

Zakon o zdravstvenoj
zaštiti

Ministarstvo zdravstva

invalidskih
mirovina
zbog
profesionalne
nesposobnosti za rad i korisnika mirovina
ostvarenih po posebnim propisima u Državni
proračun u trenutku njihovog umirovljenja,
redefiniranje
mogućih
ulaganja
imovine
mirovinskih fondova i dr.
Temelj:
Nacionalni program reformi 2016.
Cilj:
4.1. Makroekonomska stabilnost i fiskalna
održivost
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Definiranje osnovne zdravstvene zaštite, kvalitetna
bolnička zdravstvena zaštita, učinkovit sustav hitne
medicine, racionalizacija i financijska stabilizacija
zdravstvenog sustava, decentralizacija zdravstva i
razvoj zdravstvenog turizma.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Cilj:
9.2. Zdravstvo

III. REFORMSKI PRIORITET:

UČINKOVITA JAVNA UPRAVA I JAČANJE PRAVNE SIGURNOSTI MODERNIZACIJOM PRAVOSUĐA
35.

Zakon o stavljanju
izvan snage Zakona o
Fondu za naknadu
oduzete imovine

Ministarstvo financija

I. tromjesečje
Opis mjere:
Smanjivanje broja agencija, zavoda, fondova i
drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
Veća učinkovitost i transparentnost javnog sektora
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36.

Zakon o sustavu
strateškog planiranja i
upravljanja razvojem

Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova
Europske unije

37.

Zakonsko uređenje
Ministarstvo uprave
uvjeta za osnivanje i rad
agencija, zavoda,
fondova, centara i
drugih pravnih osoba s
javnim ovlastima

38.

Zakon o obavljanju
poslova državne uprave

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje
Opis mjere:
Uspostavljanje cjelovitog sustava strateškog
planiranja, praćenja rezultata i mjerenja uspješnosti
razvojnih strategija, s ciljem postizanja horizontalne
i vertikalne usklađenosti razvojnih prioriteta i
strateških ciljeva na svim razinama planiranja;
utvrđivanje odgovornosti i obveza za postizanje
ciljeva koji su definirani u strateškim dokumentima;
uspostavljanja ravnoteže između ciljeva i
raspoloživih resursa.
Temelj:
Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine;
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
3.2. Uspostaviti cjeloviti sustav strateškog
planiranja i upravljanja razvojem.
3.4. Ojačati strateško planiranje i koordinaciju
politika.
II. tromjesečje
Opis mjere:
Definirat će se pojam pravnih osoba agencijskoga
tipa, kriteriji pod kojima se one mogu osnivati
(prvenstveno na temelju sadržaja njihovog posla) te
uvjeti za njihov rad, čime će se također pridonijeti
cjelovitom uređenju obavljanja poslova državne
uprave.
Temelj:
Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
II. tromjesečje
Opis mjere:
Uspostava normativnog okvira kojim uređuje sustav
državne uprave temeljna je pretpostavka za
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39.

Zakon o pravilima
ponašanja u javnom
sektoru

Ministarstvo uprave

40.

Zakon o upravnoj
inspekciji

Ministarstvo uprave

41.

Zakon o sudovima

Ministarstvo pravosuđa

provedbu ostalih reformskih mjera i aktivnosti
predviđenih Strategijom razvoja javne uprave za
razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne
novine“, broj 70/15).
Temelj:
Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
III. tromjesečje
Opis mjere:
Ovom mjerom utvrdit će se i propisati opći
standardi ponašanja u javnoj upravi te, na temelju
propisanih standarda, izraditi etički kodeksi.
Temelj:
Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
III. tromjesečje
Opis mjere:
Provest će se prijenos prvostupanjskih inspekcijskih
poslova upravne inspekcije s nadležnog središnjeg
tijela državne uprave na urede državne uprave u
županijama.
Temelj:
Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
I. tromjesečje
Opis mjere:
Modernizacija organizacije rada, pojednostavljenje
poslovnih procesa
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
15. Unaprijeđenije rada sudova
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42.

Zakon o Državnom
sudbenom vijeću

Ministarstvo pravosuđa

43.

Zakon o državnom
odvjetništvu

Ministarstvo pravosuđa

44.

Zakon o
Državnoodvjetničkom
vijeću

Ministarstvo pravosuđa

45.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
izvlaštenju i
određivanju naknade

Ministarstvo pravosuđa

Opis mjere:
Veća
učinkovitost,
profesionalizacija
rada,
skraćenje trajanje postupaka
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
15. Unaprijeđenije rada sudova
Opis mjere:
Modernizacija organizacije rada i podizanje
učinkovitosti
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
Opis mjere:
Podizanje učinkovitosti, profesionalizacija rada,
skraćenje trajanje postupaka
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
Opis mjere:
Unaprjeđenje sustava zemljišnih knjiga i katastra te
prostornog planiranja -unaprjeđenje sustava katastra
i zemljišnih knjiga. Kompliciranost postupka
izvlaštenja, koja uvjetuje njegovo neprimjereno
trajanje sprječava investitore u ostvarivanju prava
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I. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje

I. tromjesečje

46.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
zemljišnim knjigama

Ministarstvo pravosuđa

47.

Zakon o stalnim
sudskim vještacima,
procjeniteljima i
tumačima

Ministarstvo pravosuđa

48.

Zakon o javnom
bilježništvu

Ministarstvo pravosuđa

na poticaje, potpore, onemogućava kreditna
zaduženja, apliciranje za fondove EU, stoga se
predloženim izmjenama nastoji otkloniti barijera u
apliciranju za EU fondove.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
9. Unaprjeđenje sustava zemljišnih knjiga i katastra
te prostornog planiranja
II. tromjesečje
Opis mjere:
Unaprjeđenje sustava zemljišnih knjiga i katastra te
prostornog planiranja - unaprjeđenje sustava
katastra i zemljišnih knjiga.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
9. Unaprjeđenje sustava zemljišnih knjiga i katastra
te prostornog planiranja
II. tromjesečje
Opis mjere:
Sustavno uređenje statusa, odgovornosti i
organizacije rada reguliranih profesija u pravosuđu
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
15. Unaprjeđenje rada sudova
II. tromjesečje
Opis mjere:
Unapređenje ustroja i rad javnobilježničke službe u
skladu s potrebama pravnog prometa i
pozitivnopravnog okvira
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
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49.

Zakon o područjima i
sjedištima sudova

Ministarstvo pravosuđa

50.

Zakon o područjima i
sjedištima državnih
odvjetništava

Ministarstvo pravosuđa

51.

Zakon o
izvanparničnom
postupku

Ministarstvo pravosuđa

52.

Zakon o Pravosudnoj
akademiji

Ministarstvo pravosuđa

15: Unaprjeđenje rada sudova
Opis mjere:
Reorganizacija prvostupanjskog i drugostupanjskog
sudovanja
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
15. Unaprijeđenije rada sudova
Opis mjere:
Praćenje
reorganizacije
prvostupanjskog
i
drugostupanjskog sudovanja
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
15. Unaprijeđenije rada sudova
Opis mjere:
Na opća pravila izvanparničnog prava trebalo bi
primjenjivati pravna pravila odnosno odredbe iz
1934. iz Zakona o vanparničnom postupku.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Opis mjere:
Unapređenje postojećeg sustava obrazovanja
pravosudnih dužnosnika
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
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II. tromjesečje

II. tromjesečje

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

53.

Zakon o plaćama
sudaca i drugih
pravosudnih
dužnosnika

Ministarstvo pravosuđa

54.

Zakon o sudskom
registru

Ministarstvo pravosuđa

55.

Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
parničnom postupku

Ministarstvo pravosuđa

Cilj:
15. Unaprjeđenje rada sudova
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Unapređivanje
sustava
plaća
i
poticanje
učinkovitosti
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.
Cilj:
6.3. Pravna sigurnost
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Jednostavnija, brža i jeftinija registracija poslovanja
- izmjene normativnog okvira i modernizacija
informacijskog sustava sudskog registra.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
2.1.4. Razvoj elektroničkih postupaka za pokretanje
i obavljanje poslovanja
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava u
području građanskog i trgovačkog prava i
unaprjeđenje parničnog postupka:
- redefiniranje i/ili uklanjanje pravnih instituta koji
usporavaju
postupak,
povećanje
procesne
discipline, uvođenje oglednog spora, povećavanje
kvalitete odluka i ujednačavanje sudske prakse
novim pravilima o reviziji, promoviranje mirnog
rješavanja sporova i unaprjeđenje postupka pred
trgovačkim sudovima.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
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56.

Zakon o državnoj
izmjeri i katastru
nekretnina

Državna geodetska
uprava/Ministarstvo
graditeljstva i prostornoga
uređenja

57.

Zakon o trgovačkim
društvima

Ministarstvo pravosuđa

Cilj:
3.6.1. Ujednačavanje sudske prakse
II. tromjesečje
Opis mjere:
Provodi se reforma sređivanja katastra i zemljišnih
knjiga.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Jednostavnija, brža i jeftinija registracija poslovanja
- izmjenama normativnog okvira i modernizacijom
sustava (zajedno s izmjenama Zakona o sudskom
registru).
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
2.1.4. Razvoj elektroničkih postupaka za pokretanje
i obavljanje poslovanja

IV. REFORMSKI PRIORITET:

JAČANJE DOSTOJANSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I DOMOVINSKOGA RATA I UČINKOVIT SUSTAV DOMOVINSKE
SIGURNOST
58.

Zakon o hrvatskim
braniteljima iz
Domovinskog rata i
članovima njihovih
obitelji

Ministarstvo hrvatskih
branitelja

I. tromjesečje
Opis mjere:
Omogućiti
svim
hrvatskim
braniteljima
proporcionalno vremenu sudjelovanja u obrani
suvereniteta, olakšati zapošljavanje hrvatskih
branitelja te ubrzati stambeno zbrinjavanje
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno
razdoblje 2016.- 2020.
Cilj:
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59.

Zakon o sustavu
domovinske sigurnosti

Ministarstvo obrane

10.1. Hrvatski branitelji i Domovinski rat
II. tromjesečje
Opis mjere:
Uspostava koncepta domovinske sigurnosti koji će
odgovarati novim sigurnosnim izazovima.
Temelj:
Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
2016. – 2020.

V. REFORMSKI PRIORITET:

JAČANJE SUSTAVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SNAŽNIJI RAZVOJ ŠPORTA
60.

Zakon i izmjenama i
dopunama Zakona o
strukovnom
obrazovanju

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

II. tromjesečje
Opis mjere:
Unapređivanje sustava strukovnog obrazovanja
sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i
tehnologije. Uspostavljanje temelja za centre
kompetentnosti kao mjesta izvrsnosti strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja koji pružaju
inovativne modele učenja, izvrsnost nastavnika,
predavača i mentora kod poslodavaca te
visokokvalitetnu infrastrukturu, konstruktivnu i
kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, javnim
sektorom te gospodarskim subjektima i drugim
zainteresiranim institucijama šire zajednice.
Omogućavanje izrade jednostavnog modela
pedagoškog obrazovanja mentora kod poslodavaca
kako bi im se omogućio kvalitetan profesionalni
razvoj koji će im pomoći u ispunjavanju njihove
uloge. Donošenja Mreže centara kompetentnosti
omogućit će provedbu Operativnih programa i
povlačenje više od 60 milijuna eura iz europskih
fondova koje je planirano u tu svrhu.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
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61.

Zakon o osiguravanju
kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju
(EU)

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

62.

Zakon o državnoj
potpori za istraživačkorazvojne projekte

Ministarstvo znanosti i
obrazovanja

Cilj:
4.4. Obrazovanje za tržište rada,
4.4.2. Donošenje i provedba Programa razvoja
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te
predstavlja ex-ante preduvjet za korištenje sredstava
iz europskih fondova za razdoblje 2014. – 2020.
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Usklađivanje nacionalnih propisa s pravnom
stečevinom Europske unije, odnosno s Direktivom
o uslugama u dijelu koji se odnosi na pružanje
usluga visokog obrazovanja kao gospodarske
djelatnosti. Unapređivanje postupaka vanjskog
vrednovanja kao dijela sustava osiguravanja
kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te
propisuju oblici prekogranične suradnje u području
prekograničnog
pružanja
usluga
visokog
obrazovanja. Unapređivanje kvalitete i povećanja
međunarodne dimenzije visokog obrazovanja i
znanosti.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
4.4. Obrazovanje za tržište rada;
Usklađivanje obrazovnih programa s potrebama
tržišta rada na razini strukovnog i visokog
obrazovanja;
1. Daljnja provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog
okvira (HKO)
II. tromjesečje
Opis mjere:
Obuhvatiti sve obveznike poreza na dobit, neovisno
o veličini, te svim kategorijama istraživanja i
razvoja, i time pridonijeti inkluzivnom i
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63.

Zakon o športu

Središnji državni ured za
šport

ravnomjernom gospodarskom razvoju. Pravo na
državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte,
dodjeljuje se svim korisnicima koji se nakon
evaluacije kvalificiraju za potporu, uključujući
projekte duljeg trajanja (do 5 godina), što
omogućava razvoj dugoročnih projekata i
nesmetano provođenje istraživanja do faze razvoja
originalnog rješenja (prototipa) odnosno pilot-faze.
Poticanje razvoja suradnje znanstveno-istraživačkih
institucija s gospodarskim sektorom čime će se
omogućiti veći intenzitet potpore upravo takvim
projektima.
Temelj:
Nacionalni program reformi za 2016.
Cilj:
2.3. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u
privatnom i javnom sektoru
IV. tromjesečje
Opis mjere:
Uređuje se sustav športa, kontrola nad športskim
udrugama, uspostava učinkovitijeg nadzora nad
korištenjem
proračunskih
sredstava
za
financiranjem športa, usklađenje potrebne stručne
spreme, jedinstvena evidencija svih subjekata u
športu,uređenje pitanja športskih građevina,
informatizacija sustava športa na nacionalnoj razini.
Temelj: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje
od 2015. do 2020.
Cilj:
5.2.6. Znanost
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