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UVOD 

 

Suvremeno društvo i gospodarstvo očekuje stabilni zakonodavni okvir za daljnji razvoj, što 

pretpostavlja da važeće zakonodavstvo kontinuirano odgovara stalnim promjenama u društvu 

i gospodarstvu. Novo zakonodavstvo treba odgovoriti na potrebe razvoja društva, rasta 

gospodarstva, stvaranja novih vrijednosti bez dodatnih prepreka za poslovanje. Stvaranje 

novog zakonodavstva neizbježno proizvodi trošak i koristi za one na koje se zakonodavstvo 

odnosi, stoga je potrebno pravodobno planirati donošenje novog zakonodavstva i provoditi 

postupke procjene učinaka propisa za propise koji neizbježno utječu na one na koje se propis 

odnosi.  

 

Metodološko objašnjenje: 

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu izrađeno je na 

temelju dostupnih podataka u internoj bazi Ureda za zakonodavstvo i internet stranice Vlade 

Republike Hrvatske (vlada.gov.hr). 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske zasjedala 

je 59 puta. Za potrebe izrade izvješća, pretraženi su dnevni redovi sjednica Vlade Republike 

Hrvatske s ciljem utvrđivanja broja prijedloga zakona u redovitom postupku i u hitnom 

postupku do, zaključno 30. ožujka 2018. godine, budući da je određen broj prijedloga zakona 

iz IV. tromjesečja, usvojen na sjednicama Vlade Republike Hrvatske tijekom I. tromjesečja 

2018. godine.  

Prijedlozi zakona koji su bili na dnevnom redu sjednica Vlade Republike Hrvatske u 

razdoblju od 1. siječnja do 30. ožujka 2018. godine, a utvrđeni su u Godišnjem planu 

normativnih aktivnosti za 2017. godinu, sastavni su dio ovoga Izvješća, zbog završetka 

započete zakonodavne aktivnosti u 2017. godini. Prijedlozi zakona koji su na dan utvrđivanja 

stanja izvršenja Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, 30. ožujka 2018. 

godine, bili u zakonodavnoj proceduri, a nisu bili na dnevnom redu sjednica Vlade Republike 

Hrvatske, označeni su kategorijom „nije utvrđen“. 

Nisu uzeti u obzir konačni prijedlozi zakona koji su u proceduri drugog čitanja, budući da se 

primjena Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), koji je bio na 

snazi do 13. svibnja 2017. godine i novoga Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne 

novine“, broj 44/17) ne odnosi na drugo čitanje. 

Konsolidirano izvješće ažurirano je u odnosu na prijedloge zakona iz Godišnjeg plana 

normativnih aktivnosti za 2017. godini koji su utvrđeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske 

nakon 1. siječnja 2018. godine. 
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1. GODIŠNJI PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI  

 

Vlada Republike Hrvatske je, 29. prosinca 2016. godine, temeljem članka 9. Zakona o 

procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11), donijela Godišnji plan normativnih 

aktivnosti za 2017. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan za 2017.), na prijedlog Ureda za 

zakonodavstvo (dalje u tekstu: Ured).  

Na dan 31. prosinca 2017. godine, Godišnji plan za 2017. sadržavao je ukupno 139 zakona1: 

 Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva sadržavao je 108 

zakona i  

 Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa sadržavao 

je 31 zakona. 

Do 31. prosinca 2018. godine2, iz Godišnjeg plana za 2017. godinu usvojen je 139 zakona, od 

toga: 

 108 zakona iz Plana normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva i  

 31 zakona iz Plana normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka 

propisa.  

U tablici 1. prikazana je zakonodavna aktivnost izvršenja Godišnjeg plana za 2017. prema 

dinamici usvajanja kroz tromjesečja.  

 

Tablica 1: Izvršenje Godišnjeg plana za 2017. prema tromjesečjima 

 

Status na dan 

30. ožujak 2018. 

Plan normativnih aktivnosti u 

području hrvatskog 

zakonodavstva 

Plan normativnih aktivnosti 

vezano za postupak procjene 

učinaka propisa 

Planirano Izvršeno Planirano  Izvršeno 

I. tromjesečje 33 33 6 6 

II. tromjesečje 22 22 5 5 

III. tromjesečje 15 15 3 3 

IV. tromjesečje 38 38 17 17 

      Ukupno 108 108 31 31 

      Postotak 100   100 

 

 

                                                 
1 Godišnji plan za 2017. izvorno je sadržavao 253 zakona, a tijekom godine stručni nositelji izrade propisa, 

izvijestili su Ured o povlačenju 114 zakona iz Godišnjeg plana za 2017., što je rezultiralo smanjenjem broja 

zakona u Godišnjem planu za 2017. na 139 planiranih zakona. 
2 U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. usvojeno je 31 zakon, od ukupno usvojenih 139. 
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Od ukupno 139 planiranih zakona usvojen je 139 zakona, što čini 100% ukupno planiranih 

zakona iz Godišnjeg plana za 2017.  (slika 1.). 

 

 

Slika 1. Izvršenje Godišnjeg plana za 2017. godinu 

 

 

 

 

 

1.1. Izvršenje Plana normativnih aktivnosti u području hrvatskoga  zakonodavstva 

 

Sukladno članku 3. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11), stručni 

nositelj izrade propisa je središnje tijelo državne uprave i svako drugo tijelo koje je prema 

propisanom djelokrugu ovlašteno Vladi Republike Hrvatske uputiti propis radi njegova 

donošenja. 

 

Stručni nositelji planirali su izradu 107 zakona, a izvršili su 107 zakona, u dijelu plana koji se 

odnosi na područje hrvatskoga zakonodavstva. Na slici 2. prikazana je uspješnost izvršenja 

plana u području hrvatskoga zakonodavstva prema stručnom nositelju. 
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Slika 2. Izvršenje Plana u području hrvatskoga zakonodavstva prema stručnom 

nositelju 

 

 
 

 

 

U tablici 2. prikazan je postotak uspješnosti izvršenja Plana u području hrvatskoga 

zakonodavstva u odnosu na planirani broj zakona iz ovoga dijela Godišnjeg plana za 2017. 

 

Svi stručni nositelji imali su izvršenje u 100%: Ministarstvo financija i Ministarstvo 

pravosuđa s petnaest (15) zakona, Ministarstvo poljoprivrede s dvanaest (12) zakona, 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava s deset (10) zakona, Ministarstvo zdravstva sa 

sedam (7) zakona, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa šest (6) zakona, Ministarstvo 

graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo uprave te Državni zavod za intelektualno 

vlasništvo s pet (5) zakona, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo 

zaštite okoliša i energetike i Ministarstvo znanosti i obrazovanja s četiri (4) i Ministarstvo 

obrane s tri (3) zakona te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s dva (2) zakona. Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje, Državni zavod za mjeriteljstvo, Državni zavod za radiološku i nuklearnu 

sigurnost, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, Državna geodetska uprava, Ministarstvo hrvatskih branitelja te 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ostvarili su svoje redovito 

planirane zakonodavne aktivnosti s po jednim (1) zakonom. 
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Tablica 2. Uspješnost izvršenja Plana u području hrvatskoga zakonodavstva prema 

stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Planirano Izvršeno % 

Ministarstvo pravosuđa 15 15 100 

Ministarstvo financija 15 15 100 

Ministarstvo poljoprivrede 12 12 100 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 10 10 100 

Ministarstvo zdravstva 7 7 100 

Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture 6 6 100 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 5 5 100 

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i gradnje 5 5 100 

Ministarstvo uprave 5 5 100 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 4 4 100 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 4 4 100 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 4 4 100 

Ministarstvo obrane 3 3 100 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 2 2 100 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

2 2 100 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 1 1 100 

Državni zavod za mjeriteljstvo 1 1 100 

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost 1 1 100 

Ministarstvo kulture 1 1 100 

Ministarstvo turizma 1 1 100 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 1 1 100 

Državna geodetska uprava 1 1 100 

Ministarstvo hrvatskih branitelja 1 1 100 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 1 1 100 

Ukupno 108 108 100 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 12. travnja 2019. 
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1.2. Izvršenje Plana normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka 

propisa 

 

Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa obuhvaća planirane 

propise u području hrvatskoga zakonodavstva i planirane propise iz Plana usklađivanja 

zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. 

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), koji je bio na 

snazi do 13. svibnja 2017. godine, stručni nositelji, svaki u okviru svojeg djelokruga, 

provodili su postupak prethodne procjene učinaka propisa izrađujući Obrazac prethodne 

procjene, tijekom izrade Godišnjeg plana za 2017., u razdoblju od rujna do prosinca 2016. 

godine. 

Na temelju rezultata Prethodne procjene, stručni nositelji planirali su 39 zakona u Planu 

normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa. Na slici 3. prikazana je 

uspješnost izvršenja plana vezano za postupak procjene učinaka propisa prema stručnom 

nositelju. 

 

 

Slika 3. Izvršenje Plana vezano za postupak procjene učinaka propisa prema stručnom 

nositelju 
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U tablici 3. prikazano je izvršenje Plana u području procjene učinaka propisa u odnosu na 

planirani broj zakona iz ovog dijela Godišnjeg plana za 2017. 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provelo je najviše planiranih postupaka procjene 

učinaka propisa i to za deset (10) zakon, slijedi Ministarstvo financija s pet (5) zakona, 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s tri (3) zakona, Državni zavod 

za intelektualno vlasništvo, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije s dva (2) zakona te Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, Državna geodetska 

uprava te Ured s jednim (1) zakonom. 

 

 

 

Tablica 3. Uspješnost izvršenja Plana vezano za postupak procjene učinaka propisa 

prema stručnom nositelju 
 

Stručni nositelj Planirano Izvršeno % 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 10 10 100 

Ministarstvo financija 5 5 100 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

3 3 100 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 2 2 100 

Ministarstvo zdravstva 2 2 100 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 2 2 100 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 1 1 100 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 1 1 100 

Ministarstvo unutarnjih poslova 1 1 100 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 1 1 100 

Ured za zakonodavstvo 1 1 100 

Državna geodetska uprava 1 1 100 

Ministarstvo poljoprivrede 1 1 100 

Ukupno 31 31 100 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 12. travnja 2019. 

 

 

 

U tablici 4. navedeni su svi provedeni postupci procjene učinaka propisa za prijedloge zakona 

iz nadležnosti stručnih nositelja. Vezano za upućivanje u proceduru Vlade Republike 

Hrvatske, rimskim brojevima označena su tromjesečja u kojima je prijedlog zakona usvojen 

na sjednici Vlade Republike Hrvatske. Za prijedloge zakona koji imaju označena dodatna 

tromjesečja u zagradama, stručni nositelji obavijestili su Ured o pomicanju rokova za 

upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske na donošenje. 
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Tablica 4. Popis provedenih postupaka procjene učinaka propisa u 2017.  

 

Redni 

broj 

Naziv prijedloga 

zakona 

Stručni nositelj Upućivanje 

u proceduru 

Vlade  

Status Vlada, 

I. 

čitanje/hitni 

Vrsta 

postupka 

1.  Zakon o izmjenama 

i dopuni Zakona o 

rodiljnim i 

roditeljskim 

potporama 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu 

politiku 

I. (II.) 18. svibnja 

2017. usvojen 

na 37. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

hitni 

2.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o zaštiti pučanstva 

od zaraznih bolesti 

Ministarstvo 

zdravstva 

I. (II.) 6. srpnja 

2017. usvojen 

na 45. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

3.  Zakon o izmjenama 

i dopuni Zakona o 

najmu stanova  

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

I. (IV.) 08. veljače 

2018. usvojen 

na 79. 

sjednici Vlade 

RH i upućen 

u Hrvatski 

sabor 

redovit 

4.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o autorskom pravu i 

srodnim pravima  

Državni zavod 

za intelektualno 

vlasništvo 

I. 12. siječnja 

2017. usvojen 

na 16. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

5.  Zakon o izmjenama 

Zakona o patentu 

Državni zavod 

za intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) 18. siječnja 

2018. usvojen 

na 76. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

6.  Zakon o 

istraživanju i 

eksploataciji 

ugljikovodika 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (IV.) 13. prosinca 

2017. usvojen 

na 71. 

sjednici Vlade 

RH i upućen 

u Hrvatski 

sabor 

redovit 
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7.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o osnivanju 

Agencije za 

ugljikovodike 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (II.) 6. srpnja 

2017. usvojen 

na 45. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

hitni 

8.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o održivom 

gospodarenju 

otpadom (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (II.) 6. srpnja 

2017. usvojen 

na 45. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

hitni 

9.  Zakon o provedbi 

Uredbe (EU) br. 

517/2014 

Europskog 

parlamenta i Vijeća 

od 16. travnja 2014. 

o fluoriranim 

stakleničkim 

plinovima i 

stavljanju izvan 

snage Uredbe (EZ) 

br. 842/2006 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. 9. veljače 

2017. usvojen 

na 20. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

10.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o zaštiti zraka 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. 9. veljače 

2017. usvojen 

na 20. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

11.  Zakon o provedbi 

Uredbe (EU) 

2015/757 

Europskog 

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 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. 12. siječnja 

2017. usvojen 

na 16. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 
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12.  Zakon o 

sprječavanju pranja 

novca i financiranja 

terorizma 

Ministarstvo 

financija 

I. (II.) 13. travnja 

2017. usvojen 

na 31. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

13.  Zakon o reviziji  Ministarstvo 

financija 

I. (IV.)  27. srpnja 

2017. usvojen 

na 50. 

sjednici Vlade 

i upućen u  

Hrvatski 

sabor 

redovit 

14.  Zakon o 

koncesijama  

Ministarstvo 

financija 

I. 19. siječnja 

2017. usvojen 

na 17. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

15.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o sigurnosti 

prometa na cestama  

Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova 

I. (III.) 22. rujna 

usvojen na 

57. sjednici 

VRH i upućen 

u Hrvatski 

sabor 

hitni 

16.  Zakon o procjeni 

učinaka propisa 

Ured za 

zakonodavstvo 

I. 8. ožujka 

2017. usvojen 

na 25. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

17.  Zakon o 

potvrđivanju 

Protokola o zaštiti 

Sredozemnog mora 

od onečišćenja koje 

proizlazi iz 

istraživanja i 

iskorištavanja 

epikontinentalnog 

pojasa, morskog 

dna i morskog 

podzemlja 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

II. (IV.) 7. rujna 2017. 

usvojen na 

55. sjednici 

Vlade i 

upućen u 

Hrvatski 

sabor  

hitni 

18.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o zaštiti prirode  

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. 27. srpnja 

2017. usvojen 

na 50. 

sjednici Vlade 

i upućen u  

hitni 
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Hrvatski 

sabor 

19.  Zakon o 

sprječavanju 

unošenja i širenja 

stranih te 

invazivnih stranih 

vrsta i upravljanju 

njima 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. 27. srpnja 

2017. usvojen 

na 50. 

sjednici Vlade 

i upućen u  

Hrvatski 

sabor 

hitni 

20.  Zakon o provedbi 

Uredbe (EU) br. 

511/2014 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 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. (IV.) 9. studenog 

2017. usvojen 

na 65. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

21.  Zakon o državnoj 

potpori za 

istraživačko-

razvojne projekte  

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

II. (IV.) 11. siječnja 

2018. usvojen 

na 75. 

sjednici VRH 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

22.  Zakon o 

obiteljskom 

poljoprivrednom 

gospodarstvu 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (IV.) 26. listopada 

2017. usvojen 

na 62. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

23.  Zakon o tržištu 

kapitala 

Ministarstvo 

financija 

II. (IV.) 22. ožujka 

2018. usvojen 

na 86. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

24.  Zakon o djelatnosti 

psihoterapije 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu 

politiku 

III. (IV.) 7. prosinca 

2017. usvojen 

na 70. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

redovit 
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sabor 

25.  Zakon o platnom 

prometu 

Ministarstvo 

financija 

III. (IV.) 1. veljače 

2018. usvojen 

na 78. 

sjednici VRH 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

26.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o regionalnom 

razvoju Republike 

Hrvatske 

Ministarstvo 

regionalnoga 

razvoja i 

fondova 

Europske unije 

III. (IV.) 1. prosinca 

2017. usvojen 

na 69. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor  

hitni 

27.  Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona 

o vanjskim 

poslovima  

Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih 

poslova 

IV.  13. prosinca 

2017. usvojen 

na 71. 

sjednici Vlade 

RH i upućen 

u Hrvatski 

sabor 

redovit 

28.  Zakon o otocima Ministarstvo 

regionalnoga 

razvoja i 

fondova 

Europske unije 

IV. 26. srpnja 

2018. usvojen 

na 108. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

29.  Zakon o 

zdravstvenoj zaštiti 

Ministarstvo 

zdravstva 

IV. 27. lipnja 

2018. usvojen 

na 103. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

30.  Zakon o korištenju 

psa pomagača 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu 

politiku 

IV. 31. listopada 

2018. usvojen 

na 123. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 
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31.  Zakon o državnoj 

izmjeri i katastru 

nekretnina 

Državna 

geodetska 

uprava 

II. (IV.) 14. lipnja 

2018. usvojen 

na 101. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski 

sabor 

redovit 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 12. travnja 2019. 
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2. NEPLANIRANE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI 

 

 

Tijekom provedbe Godišnjeg plana za 2017., središnja tijela državne uprave imala su 

odstupanja od provedbe Godišnjeg plana za 2017. Ove neplanirane zakonodavne aktivnosti, 

koje su u osnovi iznimke od usvojenog Godišnjeg plana za 2017., uzimaju se kao naknadne tj. 

ad hoc zakonodavne aktivnosti. 

 

U izvještajnom razdoblju, stručni nositelji ukupno su uputili na usvajanje Vladi Republike 

Hrvatske 47 neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. 

 

Uzimajući u vidu razdoblja upućivanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u zakonodavnu 

proceduru Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, 

na slici 4. prikazana su razdoblja kada su stručni nositelji uputili najveći broj neplaniranih 

zakonodavnih aktivnosti i to u IV. tromjesečju (20), u II. tromjesečju (14), dok je najmanji 

broj bio upućen u I. tromjesečju (7) i u III. tromjesečju (6). 

 

 

Slika 4. Razdoblje upućivanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema 

tromjesečjima 
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Stručni nositelji izrade propisa koji su imali najveći broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti 

u 2017. godini prikazani su u tablici 5. i grafički oblikovano na slici 5. Najveći broj 

neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2017. godini imalo je Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova s deset (10) zakona što čini 21.28%. Slijede Ministarstvo financija, 

Ministarstvo uprave, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Ministarstvo pravosuđa s četiri 

(4) zakona. 

 

 

Tablica 5. Broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Ad hoc zakoni % 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 10 21,28 

Ministarstvo financija 4 8,51 

Ministarstvo uprave 4 8,51 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 4 8,51 

Ministarstvo pravosuđa 4 8,51 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 3 6,38 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 3 6,38 

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost 3 6,38 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2 4,26 

Ministarstvo unutarnjih poslova 2 4,26 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2 4,26 

Ministarstvo obrane 1 2,13 

Ministarstvo zdravstva 1 2,13 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 1 2,13 

Ministarstvo kulture 1 2,13 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1 2,13 

Ministarstvo državne imovine 1 2,13 

Ukupno 47 100 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 30. ožujka 2018. 

 

 

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava i Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost slijede s tri (3) zakona. 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo 

gospodarstva, poduzetništva i obrta uputili su pojedinačno dva (2) zakona. 

 

Ministarstvo obrane, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga 

uređenja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo državne 

imovine uputili su pojedinačno jedan (1) zakon. 
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Slika 5. Neplanirane zakonodavne aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

 
 

 

 

 

3. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 

 

Na temelju podataka dostupnih iz interne baze podataka Ureda i internet stranice Vlade 

Republike Hrvatske izvršena je analiza zakonodavnih aktivnosti u 2017. godini te su uočene 

sljedeće značajke: 

 

3.1. Ukupna zakonodavna aktivnost  

 

Ukupna zakonodavna aktivnost, uključujući izvršene planirane zakonodavne aktivnosti bez 

postupaka procjene učinaka propisa, planirane zakonodavne aktivnosti s postupcima procjene 

učinaka propisa te neplanirane zakonodavne aktivnosti iznosila je 185 zakona, što je 

prikazano u tablici 6. 
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Tablica 6. Broj prijedloga zakona prema vrsti zakonodavne aktivnosti 

 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 12. travnja 2019. 

 

 

Na slici 6., a na temelju podataka iz tablice 6. najveći postotak usvojenih zakonodavnih 

aktivnosti u izvještajnom razdoblju, odnosi se na planirane zakonodavne aktivnosti bez 

procjene učinaka propisa u iznosu od 57,84% (100), zakonodavne aktivnosti vezano za 

postupak procjene učinaka propisa u iznosu od 16,76% (31) dok su neplanirane zakonodavne 

aktivnosti (ad hoc) iznosile 25,41%  (47) od ukupne zakonodavne aktivnosti u 2017. godini.  

 

Uzimajući u obzir vrstu zakonodavne aktivnosti, u izvještajnom razdoblju prevladava 

planirana zakonodavna aktivnost na koju se odnosi 74,59%. 

 

Slika 6. Zakonodavna aktivnost u izvještajnom razdoblju  

 

 

Vrsta zakonodavne aktivnosti Broj zakona 

Izvršene planirane zakonodavne aktivnosti bez procjene učinaka 

propisa 

108 

Izvršene planirane zakonodavne aktivnost sa postupcima 

procjene učinaka propisa 

31 

Neplanirane zakonodavne aktivnosti 47 

Ukupno 186 
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U tablici 7. prikazana je ukupna zakonodavna aktivnost u izvještajnom razdoblju prema 

stručnom nositelju.  

 

Ministarstvo financija ima najveći broj zakonodavnih aktivnosti sa dvadeset i pet (25) zakona, 

što čini 13,44% ukupne zakonodavne aktivnosti. Slijede Ministarstvo pravosuđa i 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sa osamnaest (18) zakona, Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo poljoprivrede 

s trinaest (13) zakona te Ministarstvo zdravstva s deset (10) zakona. 

 

Naprijed navedena ministarstva vodeći su stručni nositelji s najvećim brojem zakonodavnih 

aktivnosti u izvještajnom razdoblju, a njihova zajednička zakonodavna aktivnost iznosi 

59,41% ukupne zakonodavne aktivnosti u izvještajnom razdoblju.  

 

 

 

Tablica 7. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Izvršeni 

bez 

procjene 

učinaka  

Izvršeni sa 

procjenom 

učinaka 

propisa 

Neplanirane 

zakonodavne 

aktivnosti 

Ukupno % 

Ministarstvo financija 15 5 5 25 13,44 

Ministarstvo pravosuđa 15 0 3 18 9,68 

Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike 

4 10 4 18 9,68 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

10 0 3 13 6,99 

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova 

2 1 10 13 6,99 

Ministarstvo poljoprivrede 12 1 0 13 6,99 

Ministarstvo zdravstva 7 2 1 10 5,38 

Ministarstvo uprave 5 0 4 9 4,84 

Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture 

6 0 2 8 4,30 

Ministarstvo za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

2 3 3 8 4,30 

Državni zavod za intelektualno 

vlasništvo 

5 2 0 7 3,76 

Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

4 1 2 7 3,76 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

5 1 1 7 3,76 

Ministarstvo znanosti i 4 0 1 5 2,69 
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obrazovanja 

Ministarstvo obrane 3 0 1 4 2,15 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

0 1 2 3 1,61 

Ured Vijeća za nacionalnu 

sigurnost 

0 0 3 3 1,61 

Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske 

unije 

1 2 0 3 1,61 

Ministarstvo kulture 1 0 1 2 1,08 

Državna geodetska uprava 1 1 0 2 1,08 

Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje 

1 0 0 1 0,54 

Državni zavod za mjeriteljstvo 1 0 0 1 0,54 

Državni zavod za radiološku i 

nuklearnu sigurnost 

1 0 0 1 0,54 

Ministarstvo državne imovine 0 0 1 1 0,54 

Ministarstvo hrvatskih 

branitelja 

1 0 0 1 0,54 

Ministarstvo turizma 1 0 0 1 0,54 

Ured za zakonodavstvo 0 1 0 1 0,54 

Središnji državni ured za 

Hrvate izvan Republike 

Hrvatske 

1 0 0 1 0,54 

Ukupno 108 31 47 186 100 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 30. ožujka 2018. 

 

 

 

Na slici 7. grafički je prikazan ukupan broj prijedloga zakona prema stručnom nositelju gdje 

je vidljivo koji je udio planiranih odnosno neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u ukupnoj 

zakonodavnoj aktivnosti. Prevladava planirana zakonodavna aktivnost, koja je značajno 

doprinijela ostvarenju stabilnog zakonodavnog okvira u izvještajnom razdoblju. 
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Slika 7. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

 
 

 

3.2. Postupak upućivanja prijedloga zakona u zakonodavnu proceduru 

 

Tijekom 2017. godine, smanjen je trend upućivanja prijedloga zakona u hitnoj proceduri. 

Preokrenut je trend u korist redovitog upućivanja prijedloga zakona u zakonodavni postupak u 

odnosu na hitni zakonodavni postupak. U tablici 8. prikazan je odnos redovitog i hitnog 

postupka prema vrsti zakonodavne aktivnosti. Najveći broj redovitih postupaka zabilježen je 

prilikom izvršenja planiranih zakonodavnih aktivnosti bez procjene učinaka propisa (81%), a 

slijede izvršene planirane zakonodavne aktivnosti s procjenom učinaka propisa (70,97%). 

 

Tablica 8. Odnos redovitog i hitnog postupka  

Zakonodavne aktivnosti Redoviti  Hitni Ukupno Redoviti 

(%) 

Hitni 

(%) 

Ukupno 

(%) 

Izvršeni bez procjene 

učinaka  

86 22 108 79,63 20,37 100 

Izvršeni s procjenom 

učinaka propisa 

23 8 31 74,19 25,81 100 

Neplanirane zakonodavne 

aktivnosti 

12 35 47 25,53 74,47 100 

Ukupno 121 65 186 65,05 34,95 100 

Izvor: vlada.gov.hr; interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 12. travnja 2019. 
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Slika 8. Odnos redovnog i hitnog postupka svih usvojenih zakonodavnih aktivnosti 

 

 
 

Od ukupno 47 prijedloga zakona iz neplanirane zakonodavne aktivnosti, 35 prijedloga zakona 

upućeno je u zakonodavnu proceduru po hitnom postupku, odnosno 74,47%. U dijelu koji se 

odnosi na planirane zakonodavne aktivnosti, od ukupno 108 prijedloga zakona, 22 prijedloga 

zakona upućeno je u zakonodavnu proceduru po hitnom postupku, odnosno 20,37%., dok su u 

postupku procjene učinaka propisa, od ukupno 31 prijedloga zakona, 8 prijedloga zakona 

upućeno je po hitnoj proceduri, odnosno 25,81%.  

 

U izvještajnom razdoblju, 121 prijedloga zakona odnosno 65,05% prijedloga zakona bilo je 

upućeno u redovitoj proceduri (slika 8.). 

 

 

 

4. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2017. 

 

 

Na temelju dostupnih podataka iz interne baze Ureda i internet stranice Vlade Republike 

Hrvatske izvršena je analiza zakonodavnih aktivnosti od 2013. godine do 2017. godine, 

zaključno s izvještajnim razdobljem za 2017. godinu. U tom razdoblju, postupak procjene 

učinaka propisa bio je propisan Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 

90/11) iz 2011. godine, sve do 13. svibnja 2017. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o 

procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) iz 2017. godine. 

 



 

25 

 

U tom izvještajnom razdoblju, ukupna zakonodavna aktivnost razmatrana je s tri aspekta: 

1. izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti, 

2. broj postupaka procjene učinaka propisa, 

3. odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, 

4. odnos hitnog i redovitog postupka upućivanja prijedloga zakona u zakonodavni 

postupak. 

 

Polazne vrijednosti određene su brojem planiranih zakona iz godišnjih planova normativnih 

aktivnosti od 2013. do 2017. godine, broj izvršenih zakona iz godišnjih planova normativnih 

aktivnosti, broj usvojenih prijedloga zakona u postupku procjene učinaka propisa u razdoblju 

od 2013. do 2017. godine te ukupne zakonodavne aktivnosti u izvještajnom razdoblju od 

2013. do 2017. godine. 

 

4.1. Izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti od 2013. do 2017. 

 

Vezano za izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti, zaustavljen je trend pada 

izvršenja koji je pratio izvršenje godišnjih planova od 2013. do 2016. godine, dok je tijekom 

2017. godine taj postotak izvršenja dosegao 100% (slika 9.). 

 

 

Slika 9. Izvršenje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti od 2013. do 2017. godine 
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U razdoblju od 2013. do 2015. godine, postotak izvršenja godišnjih planova normativnih 

aktivnosti kretao se od 30% do 38%, dok je u razdoblju od 2016. do 2017. godine, postotak 

izvršenja godišnjih planova normativnih aktivnosti rastao od 18% do 100%3.  

 

 

4.2. Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2017. 

 

Broj postupaka procjene učinaka propisa kontinuirano je opadao u razdoblju od 2013. do 

2016. godine od 36% do 13% izvršenih postupaka procjene učinaka propisa u odnosu na 

planirane zakonodavne aktivnosti s postupkom procjene učinaka propisa, dok je tijekom 2017. 

godine, broj postupaka procjene učinaka propisa porastao na 100% (slika 10.) 

 

Slika 10: Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2017. godine 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
3 Postotak izvršenja nakon povlačenja 108 zakona iz usvojenog Godišnjeg plana za 2017. 
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4.3. Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u razdoblju od 2013. do 

2017. 

 

Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u razdoblju od 2013. do 2017. 

godine, kretao se od visokog broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2013. godini (287) 

prema sve manjem broju neplaniranih zakonodavnih aktivnosti tijekom 2015. (92), 2016. (64) 

i 2017. (47). Trend planiranih zakonodavnih aktivnosti zabilježen je od 2015. (24) i 

kontinuirano raste u sljedeće dvije godine, do zaključno 139 planiranih zakonodavnih 

aktivnosti u 2017. godini (slika 11.).  

 

 

 

Slika 11: Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti od 2013. do 2017. 

godine 
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4.4. Odnos hitnog i redovitog postupka usvojenih prijedloga zakona u razdoblju od 

2013. do 2017. godine 

 

 

Odnos hitnog i redovitog postupka usvojenih prijedloga zakona, u razdoblju od 2016. godine 

ide u korist redovitog zakonodavnog postupka u odnosu na hitni postupak. Tako je 2016. 

godine usvojeno 74 prijedloga zakona u redovitom postupku, u odnosu na 29 prijedloga 

zakona u hitnom postupku. Iznimno visoki broj usvojenih prijedloga zakona u hitnom 

postupku (292) u 2013. godini, smanjen je za 2,4 puta u 2017. godini (121), što je doprinijelo 

kvalitetnijoj pripremi zakonskih tekstova u odnosu na prijašnje godine (slika 12.). 

 

 

 

Slika 12. Odnos hitnog i redovitog postupka upućivanja prijedloga zakona od 2013. do 

2017. godine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRILOG 1. STATUS IZVRŠENJA GODIŠNJEG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2017. 

 

Redni 

broj 

Naziv prijedloga zakona Stručni nositelj Upućivanje u 

proceduru 

Vlade  

Promjene Status Vlada Vrsta 

postupka 

Procjena 

učinaka 

propisa 

1.  Zakon o postupcima naknade štete 

zbog povreda prava tržišnog 

natjecanja (EU)    

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

I. izvršen 8. ožujka 2017.  

usvojen na 25. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

2.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 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. izvršen 2. ožujka 2017. usvojen 

na 24. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

3.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o unapređenju poduzetničke 

infrastrukture 

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

I. (IV.) izvršen 13. prosinca 2017. 

usvojen na 71. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

4.  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 

o rodiljnim i roditeljskim potporama 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

I. (II.) izvršen 18. svibnja 2017. 

usvojen na 37. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni PUP 
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5.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o socijalnoj skrbi 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   

6.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru 

Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

I. (IV.) izvršen 4. siječnja 2018. 

usvojen na 74. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

7.  Zakon o Agenciji za mobilnost i 

programe Europske unije (EU) 

Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

I. izvršen 20. travnja 2017. 

usvojen na 32. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

8.  Zakon o morskom ribarstvu (EU) Ministarstvo 

poljoprivrede 

I. (II.) izvršen 4. svibnja 2017. 

usvojen na 35. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

hitni   

9.  Zakon o akvakulturi Ministarstvo 

poljoprivrede 

I. (III.) izvršen 4. kolovoza 2017. 

usvojen na 48. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   

10.  Zakon o zaštiti životinja (EU) Ministarstvo 

poljoprivrede 

I. (II.) izvršen 18. svibnja 2017. 

usvojen na 36. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

11.  Zakon o zabrani nepoštenih 

trgovačkih praksi u lancu opskrbe 

hranom 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

I. (II.) izvršen 11. svibnja 2017. 

usvojen na 36. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 
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12.  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 

o lovstvu (EU) 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

13.  Zakon o prekograničnoj provedbi 

odluka o novčanoj kazni u području 

upućivanja radnika (EU) 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

I. izvršen 20. travnja 2017. 

usvojen na 32. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

14.  Zakon o osiguranju radničkih 

tražbina 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

I. izvršen 2. ožujka 2017. usvojen 

na 24. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

15.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji 

i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

I. (II.) izvršen 20. srpnja 2017. 

usvojen na 48. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

16.  Zakon o prijenosu mirovinskih prava 

(EU) 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

I. izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

17.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju i zdravstvenoj zaštiti 

stranaca u Republici Hrvatskoj (EU) 

Ministarstvo 

zdravstva 

I. (II.) izvršen 27. travnja 2017. 

usvojen na 33. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

18.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o genetski modificiranim 

organizmima (EU) 

Ministarstvo 

zdravstva 

I. (II.) izvršen 14. lipnja 2017. usvojen 

na 42. sjendici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   
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19.  Zakon o ograničavanju uporabe 

duhanskih i srodnih proizvoda (EU) 

Ministarstvo 

zdravstva 

I. izvršen 2. ožujka 2017. usvojen 

na 24. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

20.  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. izvršen 23. veljače 2017. 

usvojen na 22. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

21.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti 

Ministarstvo 

zdravstva 

I. (II.) izvršen 6. srpnja 2017. usvojen 

na 45. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

22.  Zakon o potvrđivanju Međunarodne 

konvencije iz Nairobija o uklanjanju 

podrtina iz 2007. godine 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

I. izvršen 16. ožujka 2017. 

usvojen na 26. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

23.  Zakon o regulaciji tržišta 

željezničkih usluga (EU)          

(Zakon  o regulaciji tržišta 

željezničkih usluga i zaštiti prava 

putnika u željezničkom prijevozu) 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

I. (II.) izvršen 14. lipnja 2017. usvojen 

na 42. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

24.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o željeznici (EU) 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

I. izvršen 8. ožujka 2017. usvojen 

na 25. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   
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25.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o  elektroničkim 

komunikacijama (EU) 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

I. (II.) izvršen  6. srpnja 2017. usvojen 

na 45. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   

26.  Zakon o sigurnosnoj zaštiti 

pomorskih brodova i luka (EU) 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

I. (II.) izvršen 4. svibnja 2017. 

usvojen na 35. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   

27.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma 

između Vlade Republike Hrvatske i 

Kabineta ministara Ukrajine o 

suradnji u području sprječavanja 

katastrofa i uklanjanja njihovih 

posljedica 

Državna uprava 

za zaštitu i 

spašavanje 

I. izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

28.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o prostornom uređenju (EU) 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

29.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o najmu stanova (Zakon o 

izmjenama i dopuni Zakona o najmu 

stanova) 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

I. (IV.) izvršen 08. veljače 2018. 

usvojen na 79. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

30.  Zakon o subvencioniranju stambenih 

kredita 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

I. (II.) izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   
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31.  Zakon o izmjenama Zakona o žigu Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) izvršen 18. siječnja 2018. 

usvojen na 76. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

32.  Zakon o izmjenama Zakona o 

industrijskom dizajnu 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) izvršen 18. siječnja 2018. 

usvojen na 76. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

33.  Zakon o izmjenama Zakona o 

oznakama zemljopisnog podrijetla i 

oznakama izvornosti proizvoda i 

usluga 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) izvršen 18. siječnja 2018. 

usvojen na 76. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

34.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o autorskom pravu i srodnim 

pravima (EU) 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. izvršen 12. siječnja 2017. 

usvojen na 16. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

35.  Zakon o izmjenama Zakona o 

patentu 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) izvršen 18. siječnja 2018. 

usvojen na 76. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 
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36.  Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti 

topografija poluvodičkih proizvoda 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

I. (IV.) izvršen 18. siječnja 2018. 

usvojen na 76. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

37.  Zakon o istraživanju i eksploataciji 

ugljikovodika (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (IV.) izvršen 13. prosinca 2017. 

usvojen na 71. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

38.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o osnivanju Agencije za 

ugljikovodike 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (II.) izvršen 6. srpnja 2017. usvojen 

na 45. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni PUP 

39.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. (II.) izvršen 6. srpnja 2017. usvojen 

na 45. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni PUP 

40.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o tržištu plina (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni PUP EX 

POST 

41.  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. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 



 

36 

 

42.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti zraka (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

43.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 

517/2014 Europskog 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. izvršen 12. siječnja 2017. 

usvojen na 16. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

44.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe 

(Zakon o izmjenama Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe) 

Ministarstvo 

uprave 

I. (II.) izvršen 27. travnja 2017. 

usvojen na 33. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

45.  Zakon o izmjeni Zakona o udrugama Ministarstvo 

uprave 

I. izvršen 2. ožujka 2017. usvojen 

na 24. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

46.  Zakon o računima za plaćanje 

potrošača (EU)         (Zakon o 

usporedivosti naknada, prebacivanju 

računa za plaćanje i pristupu 

osnovnom računu) 

Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 9. veljače 2017. usvojen 

na 20.  sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   
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47.  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 

o državnim potporama 

Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 26. siječnja 2017. 

usvojen na 18. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

48.  Zakon o prestanku važenja Zakona o 

Fondu za naknadu oduzete imovine 

    

Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

49.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 

2015/2365 o transparentnosti 

transakcija financiranja vrijednosnih 

papira i ponovne uporabe (EU) 

Ministarstvo 

financija 

I. (III.) izvršen 4. kolovoza 2017. 

usvojen na 52. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   

50.  Zakon o stambenom potrošačkom 

kreditiranju (EU) 

Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 6. travnja 2017. usvojen 

na 29. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

51.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o kreditnim institucijama 

(EU) 

Ministarstvo 

financija 

I. (III.) izvršen 4. kolovoza 2017. 

usvojen na 52. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   

52.  Zakon o alternativnim investicijskim 

fondovima (EU) 

Ministarstvo 

financija 

I. (III.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u  Hrvatski 

sabor 

redovit   
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53.  Zakon o sprječavanju pranja novca i 

financiranju terorizma (EU) 

Ministarstvo 

financija 

I. (II.) izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

54.  Zakon o reviziji (EU) Ministarstvo 

financija 

I. (IV.)  izvršen 27. srpnja 2017. 

usvojen na 50. sjednici 

Vlade i upućen u  

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

55.  Zakon o koncesijama (EU) Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 19. siječnja 2017. 

usvojen na 17. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

56.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o 

suradnji između Europske zajednice 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 

Ministarstvo 

financija 

I. izvršen 23. ožujka 2017. 

usvojen na 27. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

57.  Zakon o državnom odvjetništvu Ministarstvo 

pravosuđa 

I. (IV.) izvršen 22. veljače 2018. 

usvojen na 81. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   



 

39 

 

58.  Zakon o Državnoodvjetničkom  

vijeću 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. (IV.) izvršen 22. veljače 2018. 

usvojen na 81. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

59.  Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o 

upravnim sporovima 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 16. ožujka 2017. 

usvojen na 26. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

60.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o izvlaštenju i određivanju 

naknade 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 2. ožujka 2017. usvojen 

na 24. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

61.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o kaznenom postupku (EU) 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 2. veljače 2017. usvojen 

na 19. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

62.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o pravosudnoj suradnji u 

kaznenim stvarima s državama 

članicama Europske unije (EU) 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. (II.) izvršen 18. svibnja 2017. 

usvojen na 36. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

63.  Zakon o prestanku važenja Zakona o 

postupku oduzimanja imovinske 

koristi ostvarene kaznenim djelom i 

prekršajem 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 2. veljače 2017. usvojen 

na 19. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

64.  Zakon o izmjenama Zakona o Uredu 

za suzbijanje korupcije i 

organiziranog kriminaliteta 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 2. veljače 2017. usvojen 

na 19. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   
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65.  Zakon o međunarodnom privatnom 

pravu 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. (II.) izvršen 27. travnja 2017. 

usvojen na 33. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

66.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona (EU) 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 8. ožujka 2017. usvojen 

na 25. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

67.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Prekršajnog zakona (EU) 

Ministarstvo 

pravosuđa 

I. izvršen 6. travnja 2017. usvojen 

na 25. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

68.  Zakon o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji 

Ministarstvo 

hrvatskih 

branitelja 

I. (III.) izvršen 4. kolovoza 2017. 

usvojen na 48. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   

69.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sigurnosti prometa na 

cestama (EU) 

Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova 

I. (III.) izvršen 22. rujna usvojen na 57. 

sjednici VRH i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni PUP 

70.  Zakon o procjeni učinaka propisa Ured za 

zakonodavstvo 

I. izvršen 8. ožujka 2017. usvojen 

na 25. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

71.  Zakon o obavljanju geodetske 

djelatnosti (EU) 

Državna 

geodetska uprava 

II. izvršen 13. srpnja 2017. 

usvojen na 47. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   
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72.  Zakon o potvrđivanju Protokola o 

zaštiti Sredozemnog mora od 

onečišćenja koje proizlazi iz 

istraživanja i iskorištavanja 

epikontinentalnog pojasa, morskog 

dna i morskog podzemlja 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

II. (IV.) izvršen 7. rujna 2017. usvojen 

na 55. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor  

hitni PUP 

73.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti prirode (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. izvršen 27. srpnja 2017. 

usvojen na 50. sjednici 

Vlade i upućen u  

Hrvatski sabor 

hitni PUP 

74.  Zakon o sprječavanju unošenja i 

širenja stranih te invazivnih stranih 

vrsta i upravljanju njima (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. izvršen 27. srpnja 2017. 

usvojen na 50. sjednici 

Vlade i upućen u  

Hrvatski sabor 

hitni PUP 

75.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 

511/2014 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) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. (IV.) izvršen 9. studenog 2017. 

usvojen na 65. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

76.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o vodama (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. (IV.) izvršen 1. prosinca 2017. 

usvojen na 69. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   
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77.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o financiranju vodnoga 

gospodarstva (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. (IV.) izvršen 1. prosinca 2017. 

usvojen na 69. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

78.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti okoliša (EU) 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

III. izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor  

redovit   

79.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o poticanju ulaganja 

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

II. (IV.) izvršen 2. studenog 2017. 

usvojen na 64. sjednici 

VRH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

80.  Zakon o državnoj potpori za 

istraživačko-razvojne projekte 

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

II. (IV.) izvršen 11. siječnja 2018. 

usvojen na 75. sjednici 

VRH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

81.  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 

o strukovnom obrazovanju 

Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

II. (IV.) izvršen 7. prosinca 2017. 

usvojen na 70. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

82.  Zakon o sustavu domovinske 

sigurnosti 

Ministarstvo 

obrane 

II. izvršen  8. lipnja 2017. usvojen 

na 40. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

83.  Zakon o potvrđivanju Protokola br. 

15 kojim se mijenja i dopunjuje 

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda 

Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

II. izvršen 7. rujna 2017. usvojen 

na 55. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor  

hitni   
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84.  Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj 

komori 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (IV.) izvršen 15. ožujka 2018. 

usvojen na 85. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP EX 

POST 

85.  Zakon o obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (IV.) izvršen 26. listopada 2017. 

usvojen na 62. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

86.  Zakon o šumama Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (IV.) izvršen 01. ožujka 2018. 

usvojen na 83. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

87.  Zakon o drvenastim kulturama 

kratkih ophodnji 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (III.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

88.  Zakon o provedbi uredbi Europske 

unije o prometu drva i proizvoda od 

drva 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. (IV.) izvršen 1. prosinca 2017. 

usvojen na 69. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

89.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. izvršen 4. kolovoza 2017. 

usvojen na 48. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovit   
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90.  Zakon o Hrvatskoj savjetodavnoj 

službi za poljoprivredu i šumarstvo  

(Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - 

šumarskoj savjetodavnoj službi)                                                 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

II. izvršen 13. srpnja 2017. 

usvojen na 47. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

91.  Zakon o dopuni Zakona o 

prikupljanju, obradi, povezivanju, 

korištenju i razmjeni podataka o 

primicima i javnim davanjima po 

osiguranicima 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

II. (IV.) izvršen 23. studenog 2017. 

usvojen na 67. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

92.  Zakon o posredovanju pri 

zapošljavanju i pravima za vrijeme 

nezaposlenosti 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

II. (I.) izvršen 9. veljače 2017. usvojen  

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   

93.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o poticanju zapošljavanja 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

II. (I.) izvršen 9. veljače 2017. usvojen  

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   

94.  Zakon o prestanku važenja Zakona o 

potporama za očuvanje radnih mjesta 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

II. (I.) izvršen 9. veljače 2017. usvojen  

na 20. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   

95.  Zakon o izmjenama Zakona o radu 

(EU) 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

III. (IV.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

(neobavez

ni) 
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96.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o europskim radničkim 

vijećima (EU) 

Ministarstvo rada 

i mirovinskoga 

sustava 

III. (IV.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

(neobavez

ni) 

97.  Zakon o sustavu strateškog 

planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske 

Ministarstvo 

regionalnoga 

razvoja i fondova 

Europske unije 

II. (III.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

98.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zemljišnim knjigama 

Ministarstvo 

pravosuđa 

II. izvršen 29. lipnja 2017. usvojen 

na 44. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

99.  Zakon o područjima i sjedištima 

sudova 

Ministarstvo 

pravosuđa 

II. (IV.) izvršen 22. veljače 2018. 

usvojen na 81. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

100.  Zakon o područjima i sjedištima 

državnih odvjetništava 

Ministarstvo 

pravosuđa 

II. (IV.) izvršen 22. veljače 2018. 

usvojen na 81. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

101.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(EU) 

Ministarstvo 

zdravstva 

II. izvršen 29. lipnja 2017. usvojen 

na 44. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

102.  Zakon o potvrđivanju Minamatske 

konvencije o živi 

Ministarstvo 

zdravstva 

II. izvršen 14. lipnja 2017. usvojen 

na 42. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

hitni   
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103.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 

2015/2283 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 25. studenoga 2015. o 

novoj hrani (EU) 

Ministarstvo 

zdravstva 

II. (III.) izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

104.  Zakon o tržištu kapitala (EU) Ministarstvo 

financija 

II. (IV.) izvršen 22. ožujka 2018. 

usvojen na 86. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

105.  Zakon o uvjetima za obavljanje 

poslova carinskog zastupanja (EU) 

Ministarstvo 

financija 

II. (IV.) izvršen 08. veljače 2018. 

usvojen na 79. sjednici 

Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

106.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o građevnim proizvodima 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

II. (III.) izvršen 22. rujna usvojen na 57. 

sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovit   

107.  Zakon o komunalnom gospodarstvu Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

II. (IV.) izvršen 21. prosinca usvojen na 

72. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor   

redovit   

108.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o gradnji 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

II. (I.) izvršen 16. veljače 2017. 

usvojen na 21. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   
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109.  Zakon o pružanju usluga u turizmu 

(EU) 

Ministarstvo 

turizma 

II. (IV.) izvršen 12. listopada 2017. 

usvojen na 60. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

110.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o radiološkoj i nuklearnoj 

sigurnosti (EU) 

Državni zavod za 

radiološku i 

nuklearnu 

sigurnost 

II. (III.) izvršen 31. kolovoza 2017. 

usvojen na 54. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

111.  Zakon o potvrđivanju Konvencije o 

nadzoru i označivanju predmeta od 

plemenitih kovina 

Državni zavod za 

mjeriteljstvo 

II. (III.) izvršen 5. listopada 2017. 

usvojen na 59. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

112.  Zakon o djelatnosti psihoterapije Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

III. (IV.) izvršen 7. prosinca 2017. 

usvojen na 70. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 

113.  Zakon o upravnoj inspekciji Ministarstvo 

uprave 

III. izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

114.  Zakon o ovlasti Vlade Republike 

Hrvatske da uredbama uređuje 

pojedina pitanja iz djelokruga 

Hrvatskoga sabora 

Ministarstvo 

uprave 

III. izvršen 22. rujna usvojen na 57. 

sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovit   
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115.  Zakon o arhivskom gradivu i 

arhivima (EU) 

Ministarstvo 

kulture 

III. (IV.) izvršen 2. studenog usvojen na 

64. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

116.  Zakon o platnom prometu (EU) Ministarstvo 

financija 

III. (IV.) izvršen 1. veljače 2018. usvojen 

na 78. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit PUP 

117.  Zakon o elektroničkom novcu (EU) Ministarstvo 

financija  

III. (IV.) izvršen 1. veljače 2018. usvojen 

na 78. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

118.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o administrativnoj suradnji u 

području poreza (EU) 

Ministarstvo 

financija 

III. izvršen 14. rujna 2017. usvojen 

na 56. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

119.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o regionalnom razvoju 

Republike Hrvatske 

Ministarstvo 

regionalnoga 

razvoja i fondova 

Europske unije 

III. (IV.) izvršen 1. prosinca 2017. 

usvojen na 69. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor  

hitni PUP 

120.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o vanjskim poslovima (EU) 

Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

IV.  izvršen 13. prosinca 2017. 

usvojen na 71. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit PUP 
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121.  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. (II.) izvršen 13. travnja 2017. 

usvojen na 31. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

122.  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 

2016/1011  o indeksima koji se 

upotrebljavaju kao referentne 

vrijednosti (EU) 

Ministarstvo 

financija  

IV.  izvršen 1. veljače 2018. usvojen 

na 78. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

123.  Zakon o potvrđivanju Ugovora 

između Vlade Republike Hrvatske i 

Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata 

o izbjegavanju dvostrukog 

oporezivanja porezima na dohodak 

Ministarstvo 

financija  

IV.  izvršen 5. listopada 2017. 

usvojen na 59. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   

124.  Zakon o potvrđivanju Ugovora 

između Vlade Republike Hrvatske i 

Vlade Republike Kazahstana o 

izbjegavanju dvostrukog 

oporezivanja i sprječavanju 

izbjegavanja plaćanja poreza na 

dohodak 

Ministarstvo 

financija  

IV.  izvršen 21. prosinca usvojen na 

72. sjednici VRH i 

upućen u Hrvatski 

sabor   

hitni   

125.  Zakon o potvrđivanju Ugovora 

između Republike Hrvatske i 

Republike Kosova o izbjegavanju 

dvostrukog oporezivanja i 

sprječavanju izbjegavanja plaćanja 

poreza na dohodak i na imovinu 

Ministarstvo 

financija  

IV.  izvršen 5. listopada 2017. 

usvojen na 59. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni   
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126.  Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i 

iskustava te poslovnih informacija 

(Zakon o zaštiti neobjavljenih 

informacija s tržišnom vrijednosti)       

(EU) 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

IV.  izvršen 9. studenog 2017. 

usvojen na 65. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

127.  Zakon o cestama                                                     

(Zakon o izmjenama i dopunama  

Zakona o cestama) 

Ministarstvo 

mora, prometa i 

infrastrukture 

IV. (I) izvršen 8. ožujka 2017. usvojen 

na 25. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski 

sabor  

redovit   

128.  Zakon o probaciji Ministarstvo 

pravosuđa 

IV.  izvršen 8. ožujka 2018. usvojen 

na 84. sjednici Vlade 

RH i upućen u Hrvatski 

sabor 

redovit   

129.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o obrani 

Ministarstvo 

obrane 

IV.  izvršen 4. siječnja 2018. 

usvojen na 74. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

130.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o službi u Oružanim 

snagama Republike Hrvatske 

Ministarstvo 

obrane 

IV.  izvršen 4. siječnja 2018. 

usvojen na 74. sjednici 

Vlade RH i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit   

131.  Zakon o potvrđivanju Konvencije 

Vijeća Europe o sprječavanju i borbi 

protiv nasilja nad ženama i nasilja u 

obitelji 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

IV.  izvršen 22. ožujka 2018. 

usvojen na 86. sjednici 

Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni PUP EX 

POST 
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PRILOG 2. POPIS NEPLANIRANIH ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI (AD HOC) U 2017. GODINI 

 

Redni 

broj 

Naziv prijedloga zakona Stručni nositelj Upućivanje u 

proceduru Vlade  

Status Vlada Vrsta 

postupka 

1.  Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi 

Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

I. 12. siječnja 2017. usvojen na 

16. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

2.  Zakon o potvrđivanju Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti 

klasificiranih podataka 

Ured Vijeća za nacionalnu 

sigurnost 

I.  5. siječnja 2017. usvojen na 15. 

sjednici Vlade 

 i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

3.  Zakon o potvrđivanju Fakultativnog 

protokola uz Konvenciju o pravima 

djeteta o postupku povodom pritužbi 

Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

I.  26. siječnja 2017. usvojen na 

18. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

4.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama 

Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

I.  26. siječnja 2017. usvojen na 

18. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

5.  Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o 

osobnom imenu   

Ministarstvo uprave I.  2. ožujka 2017. usvojen na 24. 

sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

redovit 

6.  Zakon o postupku izvanredne uprave u 

trgovačkim društvima od sistemskog 

značaja za Republiku Hrvatsku 

Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

II.  31. ožujka 2017. usvojen na 

28. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

7.  Zakon o dopuni zakona o pravnim 

posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 

rehabilitaciji 

Ministarstvo pravosuđa II.  31. ožujka 2017. usvojen na 

28. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
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8.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

Ministarstvo kulture II. 31. ožujka 2017. usvojen na 

28. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

9.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o državnim službenicima 

Ministarstvo uprave II.  13. travnja 2017. usvojen na 

31. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

10.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma između 

Republike Hrvatske i Islamske Republike 

Afganistana o sveobuhvatnom 

dugoročnom partnerstvu 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II. 13. travnja 2017. usvojen na 

31. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

11.  Zakon o potvrđivanju Pariškog 

sporazuma 

Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

I.  8. ožujka 2017. usvojen na 25. 

sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

12.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o 

gospodarskom partnerstvu između država 

CARIFORUM-a, s jedne strane, i 

Europske zajednice i njezinih država 

članica, s druge strane 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

13.  Zakon o potvrđivanju Privremenog 

sporazuma s ciljem sklapanja Sporazuma 

o gospodarskom partnerstvu između 

Europske zajednice i njezinih država 

članica, s jedne stane, i stranke Srednja 

Afrika, s druge strane 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 

14.  Zakon o potvrđivanju Prijelaznog 

sporazuma o gospodarskom partnerstvu 

između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
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Europske zajednice i njezinih država 

članica, s druge strane 

15.  Zakon o potvrđivanju Prijelaznog 

sporazuma o gospodarskom partnerstvu 

između Gane, s jedne strane, i Europske 

zajednice i njezinih država članica, s 

druge strane 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

16.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o 

gospodarskom partnerstvu između 

Europske unije i njezinih država članica, 

s jedne strane, i država SADC SGP-a, s 

druge strane 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

17.  Zakon o potvrđivanju Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti 

klasificiranih podataka 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

II.  20. travnja 2017.  usvojen na 

32. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

18.  Zakon  o  eksplozivnim tvarima te 

proizvodnji i prometu oružja (EU)  

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

II.  27. travnja 2017. usvojen na 

33. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

19.  Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 

između  Republike Hrvatske i 

Međunarodne banke za obnovu i razvoj 

za Projekt modernizacije i 

restrukturiranja cestovnog sektora 

Ministarstvo mora, prometa 

i infrastrukture 

II.  14. lipnja 2017. usvojen na 42. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

20.  Zakon o izmjeni zakona o sigurnosti i 

interooperabilnosti željezničkog sustava 

Ministarstvo mora, prometa 

i infrastrukture 

II.  21. lipnja 2017. usvojen na 43. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 
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21.  Zakon o pravobranitelju za djecu Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

III.  6. srpnja 2017. usvojen na 45. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

22.  Zakon o referendumu i drugim oblicima 

osobnog sudjelovanja u obavljanju 

državne  vlasti i lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

Ministarstvo uprave III.  6. srpnja 2017. usvojen na 45. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

23.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona  

Ministarstvo pravosuđa I.  8. ožujka 2017. usvojen na 25. 

sjednici Vlade   

i upućen u Hrvatski sabor 

brisan 

24.  Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim 

porezima 

Ministarstvo financija III.  14. rujna 2017. usvojen na 56. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

25.  Zakon o prestanku važenja Zakona o 

Umirovljeničkom fondu 

Ministarstvo rada i 

mirovinskog sustava 

III.  14. rujna 2017. usvojen na 56. 

sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

26.  Zakon o izmjenama i dopunama 

Stečajnog zakona 

Ministarstvo pravosuđa III. 22. rujna 2017. usvojen na 57. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

27.  Zakon o financiranju jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave 

Ministarstvo financija III. 28.rujna 2017. usvojen na 58. 

sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

28.  Zakon o izmjenama Zakona o obveznim 

odnosima 

Ministarstvo pravosuđa IV.  12. listopada 2017. usvojen na 

60. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

29.  Zakon  o  potvrđivanju Ugovora  između 

Vlade  Republike  Hrvatske i Vlade 

Rumunjske o uzajamnoj zaštiti 

Ured Vijeća za nacionalnu 

sigurnost 

IV.  12. listopada 2017. usvojen na 

60. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 
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klasificiranih podataka 

30.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  

Ministarstvo uprave IV.  26. listopada 2017. usvojen na 

62. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

31.  Zakon o prestanku važenja Zakona o 

Centru za praćenje poslovanja 

energetskog sektora i investicija 

Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

IV.  26. listopada 2017. usvojen na 

62. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

32.  Zakon o strateškim investicijskim 

projektima Republike Hrvatske 

Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

IV.  9. studenog 2017. usvojen na 

65. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

33.  Zakon o izmjenama i dopuni zakona o 

posebnom porezu na motorna vozila 

Ministarstvo financija IV. 16. studenog 2017. usvojen na 

66. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

34.  Zakon o potvrđivanju Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Republike Litve o uzajamnoj zaštiti 

klasificiranih podataka 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

IV.  16. studenog 2017. usvojen na 

66. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

35.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o  međunarodnoj i privremenoj zaštiti 

Ministarstvo unutarnjih 

poslova 

IV.  23. studenog 2017. usvojen na 

67. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

36.  Zakon o potvrđivanju Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 

ministara Bosne i Hercegovine o 

uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 

Ured Vijeća za nacionalnu 

sigurnost 

IV.  23. studenog 2017. usvojen na 

67. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

37.  Zakon o potvrđivanju Ugovora između 

Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 

ministara Bosne i Hercegovine o 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

IV.  23. studenog 2017. usvojen na 

67. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 
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europskom partnerstvu 

38.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o 

socijalnoj skrbi 

Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

IV.  1. prosinca 2017. usvojen na 

69. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

39.  Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj 

plaći 

Ministarstvo rada i 

mirovinskog sustava 

IV.  7. prosinca 2017. usvojen na 

70. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

40.  Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna 

teksta i Dodataka osim III. i VII. 

Protokola o teškim metalima iz 1998. 

godine uz Konvenciju o dalekosežnom 

prekograničnom onečišćenju zraka iz 

1979. godine 

Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

IV.  7. prosinca 2017. usvojen na 

70. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

41.  Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna 

teksta i Dodataka I., II., III., IV., VI. i 

VIII. Protokola o postojanim organskim 

onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz 

Konvenciju o dalekosežnom 

prekograničnom onečišćenju zraka iz 

1979. godine i Izmjena i dopuna 

Dodataka I. i II. Protokola o postojanim 

organskim onečišćujućim tvarima iz 

1998. godine uz Konvenciju o 

dalekosežnom prekograničnom 

onečišćenju zraka iz 1979. godine 

Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

IV.  7. prosinca 2017. usvojen na 

70. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 
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42.  Zakon o upravljanju državnom imovinom  Ministarstvo državne 

imovine 

IV.  13. prosinca 2017. usvojen na 

71. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

43.  Zakon o potvrđivanju Memoranduma o 

suglasnosti između Vlade Republike 

Hrvatske i Vlade Rumunjske o 

uzajamnom pružanju potpore države 

domaćina  

Ministarstvo obrane IV. 13. prosinca 2017. usvojen na 

71. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

44.  Zakon o potvrđivanju Ugovora o 

stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u 

ekonomskoj i monetarnoj uniji između 

Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, 

Kraljevine Danske, Savezne Republike 

Njemačke, Republike Estonije, Irske, 

Helenske Republike, Kraljevine 

Španjolske, Francuske Republike, 

Talijanske Republike, Republike Cipra, 

Republike Latvije, Republike Litve, 

Velikog Vojvodstva Luksemburga, 

Mađarske, Malte, Kraljevine 

Nizozemske, Republike Austrije, 

Republike Poljske, Portugalske 

Republike, Rumunjske, Republike 

Slovenije, Slovačke Republike, 

Republike Finske i Kraljevine Švedske 

Ministarstvo financija  IV.  21. prosinca 2017. usvojen na 

72. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

45.  Zakon o dopunama Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti  

Ministarstvo zdravstva  IV.  13. prosinca 2017. usvojen na 

71. sjednici Vlade i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 
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46.  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 

Središnjem registru osiguranika  

Ministarstvo rada i 

mirovinskog sustava 

IV.  21. prosinca 2017. usvojen na 

72. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovit 

47.  Zakon o potvrđivanju Sporazuma o 

suradnji za partnerstvo i razvoj između 

Europske unije i njezinih država članica, 

s jedne strane, i Islamske Republike 

Afganistana, s druge strane 

Ministarstvo vanjskih i  

europskih poslova 

IV. 28. prosinca 2017. usvojen na 

73. sjednici Vlade  i upućen u 

Hrvatski sabor 

hitni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


