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GODIŠNJI PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2014. 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 

broj 

Naziv propisa 

(zakonodavne mjere) 

Stručni nositelj Upućivanje u 

proceduru Vlade RH  

1.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

muzejima 

Ministarstvo kulture I. tromjesečje 

2.  Zakon o obnovljivim 

izvorima energije (EU) 

Ministarstvo gospodarstva  I. tromjesečje 

3.  Zakon o energetskoj 

učinkovitosti (EU) 

Ministarstvo gospodarstva I. tromjesečje 

4.  Zakon o zaštiti potrošača 

(EU) 

Ministarstvo gospodarstva I. tromjesečje 

5.  Zakon o turističkim 

zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma 

Ministarstvo turizma I. tromjesečje  

6.  Zakona o izmjeni Zakona o 

transparentnosti tokova 

javnih sredstava (EU) 

Ministarstvo financija I. tromjesečje  

7.  Zakon o pogrebničkoj 

djelatnosti (EU) 

Ministarstvo poduzetništva i 

obrta 

 

I. tromjesečje  

8.  Zakon o privremenom 

uzdrţavanju  

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih  

I. tromjesečje  

9.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

policijskim poslovima i 

ovlastima 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

I. tromjesečje  

10.  Zakon izmjenama i 

dopunama Zakona o oruţju 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

I. tromjesečje  

11.  Zakon o  izmjenama i 

dopunama Zakona o putnim 

ispravama hrvatskih 

drţavljana 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

I. tromjesečje   

12.  Zakon o sanitarnoj 

inspekciji  

Ministarstvo zdravlja 

 

I. tromjesečje  

 

13.  Zakon o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti  

Ministarstvo zdravlja 

 

 

I. tromjesečje  

14.  Zakon o provedbi  Uredbe 

649/2012 Europskog 

parlamenta i Vijeća o izvozu 

i uvozu opasnih kemikalija 

Ministarstvo zdravlja I. tromjesečje 
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(EU) 

15.  Zakon o izmjenama i 

dopuni Zakona o 

materijalima i predmetima 

koji dolaze u neposredan 

dodir s hranom (EU) 

Ministarstvo zdravlja I. tromjesečje 

16.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

ograničavanju uporabe 

duhanskih proizvoda (EU) 

Ministarstvo zdravlja I. tromjesečje 

17.  Zakon o lučkim 

kapetanijama (EU) 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

I. tromjesečje  

18.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

hidrografskoj djelatnosti 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

I. tromjesečje  

19.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

plovidbi i lukama unutarnjih 

voda  

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

I. tromjesečje  

20.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

cestama  

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

I. tromjesečje  

21.  Zakon o Hrvatskoj matici 

iseljenika 

Drţavni ured za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske  

 

I. tromjesečje  

22.  Zakon o komasaciji 

poljoprivrednog zemljišta 

Ministarstvo poljoprivrede I. tromjesečje 

23.  Zakon o drţavnoj 

informacijskoj infrastrukturi 

Ministarstvo uprave I. tromjesečje 

24.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sudovima 

Ministarstvo pravosuđa I. tromjesečje 

25.  Zakon o područjima i 

sjedištima sudova 

Ministarstvo pravosuđa I. tromjesečje 

26.  Zakon o područjima i 

sjedištima prekršajnih 

sudova 

Ministarstvo pravosuđa I. tromjesečje 

27.  Zakon o područjima i 

sjedištima drţavnih 

odvjetništava 

Ministarstvo pravosuđa I. tromjesečje 

28.  Zakon o plaćama sudaca i 

drugih pravosudnih 

duţnosnika 

Ministarstvo pravosuđa I. tromjesečje 

29.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

međunarodnim mjerama 

ograničavanja (EU) 

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

I. tromjesečje 

30.  Zakon o provedbi Uredbe 

br. 723/2009 o pravnom 

okviru zajednice za 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

I. tromjesečje 
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Konzorcij europskih 

istraţivačkih infrastruktura 

(ERIC) (EU) 

31.  Zakon o izmjenama Zakona 

o članarinama u turističkim 

zajednicama 

Ministarstvo turizma I. tromjesečje 

32.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

poticanju investicija i 

unapređenju investicijskog 

okruţenja  

Ministarstvo 

gospodarstva/Ministarstvo 

poduzetništva i obrta 

II. tromjesečje 

 

33.  Zakon o potvrđivanju 

Memoranduma o 

razumijevanju o provedbi 

EGP financijskog 

mehanizma 2009. - 2014. 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

II. tromjesečje 

34.  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.-2012., 

sklopljen 23. svibnja 2013. 

 

Ministarstvo poljoprivrede II. tromjesečje 

35.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o hrani 

(EU) 

Ministarstvo poljoprivrede  II. tromjesečje 

36.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

provedbi uredbi Europske 

unije o zaštiti ţivotinja  

(EU) 

Ministarstvo poljoprivrede  II. tromjesečje 

37.  Zakon o izmjenama Zakona 

o sluţbenim kontrolama 

koje se provode sukladno 

propisima o hrani, hrani za 

ţivotinje, o zdravlju i 

dobrobiti ţivotinja  (EU) 

Ministarstvo poljoprivrede  II. tromjesečje 

38.  Zakon o sluţbenoj statistici 

 

Drţavni zavod za statistiku II. tromjesečje 

39.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Kaznenog 

zakona (EU) 

 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje   

40.  Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o sudjelovanju 

Republike Hrvatske u 

Europskom gospodarskom 

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova  

II. tromjesečje 
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prostoru  

 

41.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

pravosudnoj suradnji u 

kaznenim stvarima s 

drţavama članicama 

Europske unije (EU) 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

42.  Zakon o sudskom registru 

(EU) 

 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

43.  Zakon o ugostiteljskoj 

djelatnosti (EU) 

 

Ministarstvo turizma II. tromjesečje 

44.  Zakon o stambenom 

zbrinjavanju 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije/ Drţavni ured za 

obnovu i stambeno 

zbrinjavanje 

 

II. tromjesečje 

 

 

 

45.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu 

na dodanu vrijednost (EU) 

 

Ministarstvo financija II. tromjesečje  

46.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

obavljanju geodetske 

djelatnosti (EU) 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja 

/Drţavna geodetska uprava  

 

II. tromjesečje  

47.  Zakon o potvrđivanju 

Memoranduma o 

razumijevanju o provedbi 

Norveškog financijskog 

mehanizma  2009.- 2014. 

 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

II. tromjesečje  

 

48.  Zakon o dimnjačarskoj 

djelatnosti (EU) 

Ministarstvo poduzetništva i 

obrta 

 

II. tromjesečje  

49.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

knjiţnicama 

 

Ministarstvo kulture II. tromjesečje 

50.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

arhivskom gradivu i 

arhivima 

 

Ministarstvo kulture II. tromjesečje 

51.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

upravljanju javnim 

ustanovama u kulturi 

Ministarstvo kulture II. tromjesečje 
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52.  Zakon o potvrđivanju 

instrumenata kojima se 

mijenjaju i dopunjuju Statut 

i Konvencija Međunarodne 

telekomunikacijske unije 

(ITU), kako su izmijenjeni i 

dopunjeni na 

Konferencijama 

opunomoćenika ITU-a u 

Kyotu 1994., Minneapolisu 

1998., Marrakeshu 2002., 

Antalyi 2006. i Guadalajari 

2010. godine 

 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

II. tromjesečje 

53.   

Zakon o potvrđivanju ili 

Uredba o objavi 

Regionalnog sporazuma 

koji se odnosi na planiranje 

digitalne zemaljske 

radiodifuzijske sluţbe u 

Regiji 1 (dijelovi Regije 1 

smješteni zapadno od 

meridijana 170°E i sjeverno 

od paralele 40°S, osim 

područja Mongolije) te u 

Islamskoj Republici Iran, u 

frekvencijskim pojasima 

174-230 MHz i 470-860 

MHz, potpisanog u Ţenevi 

2006. godine (Regionalni 

sporazum Ţeneva 2006.) 

 

 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

 

II. tromjesečje  

54.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sigurnosnoj zaštiti 

pomorskih brodova i luka  

 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

II. tromjesečje  

55.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o tajnosti 

podataka 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje 

56.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

informacijskoj sigurnosti 

 

 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje  
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57.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sigurnosnim provjerama 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje  

58.  Zakon o potvrđivanju 

Memoranduma o 

suglasnosti o 

institucionalnom okviru 

Inicijative za spremnost i 

prevenciju u katastrofama 

za Jugoistočnu Europu  

 

Drţavna uprava za zaštitu i 

spašavanje  

II. tromjesečje 

59.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o lovstvu 

 

Ministarstvo poljoprivrede II. tromjesečje 

60.  Zakon o zakladama 

 

Ministarstvo uprave II. tromjesečje 

61.  Zakon o međunarodnom 

privatnom pravu 

 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

62.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o javnom 

biljeţništvu 

 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

63.  Zakon o "Zakladi Hrvatska 

za djecu" 

 

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih  

II. tromjesečje 

64.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

parničnom postupku 

 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

65.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

međunarodnoj pravnoj 

pomoći u kaznenim 

stvarima (EU) 

 

 

 

Ministarstvo pravosuđa III. tromjesečje 

66.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

alternativnim investicijskim 

fondovima (EU) 

 

Ministarstvo financija III. tromjesečje   

67.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

otvorenim investicijskim 

fondovima s javnom 

ponudom (EU) 

 

Ministarstvo financija III. tromjesečje   
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68.  Zakon o elementarnim 

nepogodama 

 

Ministarstvo financija III. tromjesečje  

69.  Zakon o potvrđivanju 

sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade 

Ruske Federacije o 

osnivanju i uvjetima 

djelovanja informativno 

kulturnih centara 
 

Ministarstvo kulture III. tromjesečje 

70.  Zakon o sluţbi vanjskih i 

europskih poslova  

 

 

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

III. tromjesečje  

71.  Zakon o duhanu 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede III. tromjesečje 

72.  Zakon o slatkovodnom 

ribarstvu 

 

Ministarstvo poljoprivrede III. tromjesečje 

73.  Zakon o trgovačkim 

društvima (EU) 

 

Ministarstvo pravosuđa III. tromjesečje 

74.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

postupku oduzimanja 

imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelom i 

prekršajem 

 

 

 

Ministarstvo pravosuđa III. tromjesečje 

75.  Zakon o zaštiti vojnih 

invalida i civilnih 

stradalnika rada 

 

Ministarstvo branitelja III. tromjesečje 

76.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja 

iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji 

 

 

Ministarstvo branitelja III. tromjesečje 

77.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Općeg poreznog 

zakona (EU) 

 

 

Ministarstvo financija III. tromjesečje 

78.  Zakon o potvrđivanju Ministarstvo regionalnoga IV. tromjesečje 
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Okvirnog sporazuma 

između Republike Hrvatske 

i Švicarske Konfederacije o 

provedbi Švicarsko-

hrvatskog programa pomoći 

 

razvoja i fondova Europske 

unije 

79.  Zakon o osnivanju Hrvatske 

komore inţenjera rudarstva, 

geologije i naftnog 

rudarstva 

Ministarstvo gospodarstva  IV. tromjesečje 

80.  Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade 

Republike Srbije o suradnji 

u zaštiti od prirodnih i 

drugih katastrofa 

 

 

Drţavna uprava za zaštitu i 

spašavanje 

IV. tromjesečje 

81.  Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i 

Kabineta ministara Ukrajine 

o suradnji u području 

sprječavanja katastrofa i 

uklanjanja njihovi 

posljedica 

 

Drţavna uprava za zaštitu i 

spašavanje 

IV. tromjesečje 

82.  Zakon o sportu Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

IV. tromjesečje  

83.  Zakon o pruţanju usluga u 

turizmu  

 

Ministarstvo turizma IV. tromjesečje 

84.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o sustavu 

unutarnjih financijskih 

kontrola u javnom sektoru 

 

Ministarstvo financija IV. tromjesečje  

85.  Zakon o regulaciji trţišta 

ţeljezničkih usluga (EU) 

 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

IV. tromjesečje  

 

86.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

kombiniranom prometu 

(EU) 

 

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

IV. tromjesečje  

 

87.  Zakon o kretanju slijepe 

osobe uz pomoć psa vodiča 

 

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

IV. tromjesečje  

88.  Zakon o strancima (EU) 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

IV. tromjesečje  
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89.  
 

Zakon izmjenama  i 

dopunama Zakona o 

sigurnosti prometa na 

cestama 

 

 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

IV. tromjesečje  

90.  
 

Zakon o konzularnim 

poslovima (EU) 

 

 

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

IV. tromjesečje  

91.  
 

Zakon o sustavu drţavne 

uprave 

 

Ministarstvo uprave 

 

IV. tromjesečje 

 

92.  
 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

vjeţbenicima u 

pravosudnim tijelima i 

pravosudnom ispitu 

 

Ministarstvo pravosuđa 

 

 

 

IV. tromjesečje 

 

 

 

93.  
 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Pravosudnoj akademiji 

 

Ministarstvo pravosuđa 

 

 

 

IV. tromjesečje 

 

 

94.  
 

Zakon o komunalnom 

gospodarstvu  

 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja 
IV. tromjesečje 

 

95.  Zakon o priznavanju 

inozemnih obrazovnih 

kvalifikacija 

 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 
IV. tromjesečje 

 

 

96.  
 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o Fondu 

hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji 

 

Ministarstvo branitelja 
IV. tromjesečje 

 

 

 

 

97.  Zakon o matičnom registru  

 

 

 

Ministarstvo uprave 

IV. tromjesečje  

 

98.  Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

veterinarsko-medicinskim 

proizvodima (EU) 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede IV. tromjesečje 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK 

PROCJENE UČINAKA PROPISA 
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(Na temelju čl. 9., st. 2., alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa, 

„Narodne novine“, br. 90/11) 

Redni 

broj 

Naziv propisa 

(zakonodavne mjere) 

Stručni nositelj Upućivanje u 

proceduru Vlade RH  

1. 

 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

boravišnoj pristojbi 

Ministarstvo turizma I. tromjesečje  

2. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu 

na promet nekretnina 

Ministarstvo financija  I. tromjesečje  

3. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

otocima 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

I. tromjesečje  

4.  Zakon o regionalnom 

razvoju Republike Hrvatske 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

I. tromjesečje  

5. Zakon o mladima Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

I. tromjesečje  

6. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

osobnoj iskaznici 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

I. tromjesečje  

7. Zakon o pomorskom dobru i 

morskim lukama   

Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture 

I. tromjesečje  

 

 

8. Zakon o pravima ţrtava 

seksualnog nasilja u 

Domovinskom ratu 

Ministarstvo branitelja I. tromjesečje  

 

 

9. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o zaštiti 

zraka (EU)  

Ministarstvo zaštite okoliša 

i prirode 

I. tromjesečje  

 

10. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o najmu 

stanova 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja 

I. tromjesečje  

 

11. Zakon o drţavnoj izmjeri i 

katastru nekretnina 

 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja 

/Drţavna geodetska uprava 

II. tromjesečje  
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12. Zakon o udomiteljstvu

  

Ministarstvo socijalne 

politike i mladih 

II. tromjesečje  

13. Zakon o privatnoj zaštiti 

(EU) 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje  

14. Zakon o zaštiti od poţara Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje  

15. Zakon o vatrogastvu Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje  

16. Zakon o sudjelovanju 

Republike Hrvatske u 

mirovnim misijama i 

operacijama te upućivanje 

civilnih stručnjaka u 

inozemstvo   

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova  

II. tromjesečje  

17. Zakon o preradi i uporabi 

drva, proizvodima od drva i 

namještaju 

Ministarstvo poljoprivrede II. tromjesečje 

18. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima 

Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

19.  Zakon o eksplozivnim 

tvarima te nadzoru 

proizvodnje i prometa 

oruţja (EU) 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II. tromjesečje   

20. Zakon o stečaju potrošača Ministarstvo pravosuđa II. tromjesečje 

21. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

Agenciji za mobilnost i 

programe Europske unije 

 

 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

 

II. tromjesečje  
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22. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

osiguranju kvalitete u 

znanosti i visokom 

obrazovanju 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta  

III. tromjesečje 

23. Zakon o računovodstvu 

(EU) 

Ministarstvo financija  III. tromjesečje 

24. Zakon o financiranju javnih 

potreba u kulturi 

  

 

Ministarstvo kulture III. tromjesečje 

25. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

autorskom pravu i srodnim 

pravima (EU) 

Drţavni zavod za 

intelektualno vlasništvu 

III. tromjesečje 

26. Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

obrazovanju odraslih  

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

  

IV. tromjesečje 

27. Zakon o odgoju i 

obrazovanju za osnovnu 

školu (EU) 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

  

IV. tromjesečje 

28. Zakon o srednjoškolskom 

odgoju i obrazovanju 

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta 

  

IV. tromjesečje 

29. Zakon o potvrđivanju 

Nagoya-Kuala Lumpur 

dopunskog protokola o 

odgovornosti i nadoknadi 

šteta u okviru Kartagenskog 

protokola o biološkoj 

sigurnosti  

Ministarstvo zaštite okoliša 

i prirode 

IV. tromjesečje 

30. Zakon o potvrđivanju 

Nagoya protokola o pristupu 

genetskim resursima i 

pravednoj i ravnopravnoj 

raspodjeli dobiti od njihove 

uporabe 

Ministarstvo zaštite okoliša 

i prirode 

IV. tromjesečje 

31. Zakon o hidrometeorološkoj 

djelatnosti u Republici 

Hrvatskoj 

 

Drţavni hidrometeorološki 

zavod 

IV. tromjesečje 
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32. Zakon o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara (EU) 

 

 

Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

33. Zakon o medijima (EU) Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

34. Zakon o elektroničkim 

medijima (EU) 

Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

35. Zakon o Hrvatskoj 

radioteleviziji 

Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

36. Zakon o Hrvatskoj 

izvještajnoj novinskoj 

agenciji 

Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

37. Zakon o obavljanju 

umjetničke djelatnosti 

Ministarstvo kulture IV. tromjesečje 

38. Zakon o civilnoj zaštiti  Drţavna uprava za zaštitu i 

spašavanje 

IV. tromjesečje 

39. Zakon o izvanparničnom 

postupku 

Ministarstvo pravosuđa IV. tromjesečje 

40. Zakon o zastupanju u 

području prava 

industrijskog vlasništva 

(EU) 

Drţavni zavod za 

intelektualnog vlasništva 

IV. tromjesečje 

41. Zakon o arhitektonskim i 

inţenjerskim djelatnostima 

(EU) 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja 

IV. tromjesečje 

42. Zakon o reguliranim 

profesijama i priznavanju 

inozemnih kvalifikacija 

(EU) 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

IV. tromjesečje 
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43. Zakon o kategorizaciji 

poslova prema štetnosti i 

utjecaju na psihofizičko 

stanje radnika 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

IV. tromjesečje 

44. 

 

Zakon o prestanku vaţenja 

Zakona o područjima 

posebne drţavne skrbi 

 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

IV. tromjesečje  

45. Zakon o prestanku vaţenja 

Zakona o brdsko –

planinskim područjima  

 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

IV. tromjesečje   

 

 

 


