
 

 

 

 

 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

URED ZA ZAKONODAVSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI  

ZA 2019. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, ožujak 2020. 



 

2 

 

SADRŽAJ  

 

 

UVOD ........................................................................................................................................ 4 

1. PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ....................................................................... 5 

1.1. Provedba Plana zakonodavnih aktivnosti ............................................................................ 6 

2. PROCJENA UČINAKA PROPISA U 2019. GODINI .......................................................... 8 

2.1. Provedba Plana za 2019. vezano uz postupak procjene učinaka propisa ............................ 8 

2.2. Procjena učinaka propisa za neplanirane prijedloge zakona ............................................. 12 

2.3.  Naknadna procjena učinaka propisa u 2019. godini ........................................................ 13 

3. NEPLANIRANE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI ......................................................... 15 

4. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU ...... 18 

4.1. Ukupna zakonodavna aktivnost ........................................................................................ 18 

4.2. Status provedbe Plana za 2019. godinu tijekom izvještajnog razdoblja ........................... 22 

4.3. Postupak upućivanja prijedloga zakona u zakonodavnu proceduru .................................. 25 

5. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2019. .. 27 

5.1. Provedba Planova zakonodavnih aktivnosti od 2013. do 2019. ........................................ 27 

5.2. Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2019. ........................ 28 

5.3. Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u razdoblju od 2013. do 2019. 29 

5.4. Odnos hitnog i redovnog postupka usvojenih prijedloga zakona u razdoblju od 2013. do 

2019. godine ............................................................................................................................. 30 

PRILOG 1. STATUS PROVEDBE PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU .................................................................... 32 

PRILOG 2. POPIS NEPLANIRANIH ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI (AD HOC) U 2019. 

GODINI .................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Popis tablica i slika  

 

Popis tablica Naziv Stranica 

Tablica 1.  Provedba Plana za 2019. prema tromjesečjima 5 

Tablica 2. Uspješnost provedbe Plana za 2019. prema stručnom nositelju 7 

Tablica 3. Uspješnost provedbe Plana za 2019. vezano uz postupak procjene 

učinaka propisa prema stručnom nositelju 

9 

Tablica 4. Popis provedenih postupaka procjene učinaka propisa u 2019.  10 

Tablica 5. Procjena učinaka propisa za neplanirane prijedloge zakona 12 

Tablica 6. Popis provedenih postupaka procjene učinaka propisa u 2019. 

godini za neplanirane prijedloge zakona 

12 

Tablica 7. Popis prijedloga zakona iz Plana za 2019. za koje je utvrđena 

naknadna procjena učinaka propisa 

13 

Tablica 8. Popis neplaniranih prijedloga zakona za koje je utvrđena naknadna 

procjena učinaka propisa 

14 

Tablica 9. Popis zakona s obvezom provođenja naknadne procjene učinaka 

propisa 

14 

Tablica 10. Broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema stručnom 

nositelju 

16 

Tablica 11. Broj prijedloga zakona prema vrsti zakonodavne aktivnosti 18 

Tablica 12. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 20 

Tablica 13. Odnos redovnog i hitnog postupka 25 

Popis slika Naziv Stranica 

Slika 1. Provedba Plana za 2019. godinu 6 

Slika 2. Provedba Plana za 2019. prema stručnom nositelju 6 

Slika 3. Provedba Plana za 2019. vezano uz postupak procjene učinaka 

propisa prema stručnom nositelju 

9 

Slika 4. Razdoblje upućivanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema 

tromjesečjima 

15 

Slika 5. Neplanirane zakonodavne aktivnosti prema stručnom nositelju 17 

Slika 6. Zakonodavna aktivnost u izvještajnom razdoblju  19 

Slika 7. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 22 

Slika 8. Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti po 

stručnim nositeljima 

23 

Slika 9. Odnos planiranih i povučenih prijedloga zakona iz Plana za 2019. 

godinu 

24 

Slika 10. Odnos provedenih zakonodavnih aktivnosti iz Plana za 2019. 

godinu i  neplaniranih zakonodavnih aktivnosti 

25 

Slika 11. Odnos redovnog i hitnog postupka svih usvojenih zakonodavnih 

aktivnosti 

26 

Slika 12. Provedba Plana zakonodavnih  aktivnosti od 2013. do 2019. godine 28 

Slika 13. Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 

2019. godine 

29 

Slika 14. Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti od 2013. 

do 2019. godine 

30 

Slika 15. Odnos hitnog i redovnog postupka upućivanja prijedloga zakona od 

2013. do 2019. godine 

31 



 

4 

 

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 značajno utječu na one na koje se propis odnosi.  

 

Metodološko objašnjenje: 

Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih  aktivnosti za 2019. godinu izrađeno je na temelju 

dostupnih podataka u internoj bazi Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske (dalje u 

tekstu: Ured), kao tijela zaduženog za izvještavanje Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana 

zakonodavnih aktivnosti u suradnji sa stručnim nositeljima, temeljem članka 10. Zakona o 

procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17; dalje u tekstu: Zakon). 

Polazna osnova za izradu ovoga Izvješća je broj utvrđenih prijedloga zakona iz Plana 

zakonodavnih aktivnosti i utvrđeni neplanirani prijedlozi zakona na sjednicama Vlade 

Republike Hrvatske u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.  

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

primjena ovoga Zakona ne odnosi na drugo čitanje. 
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1. PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI  

 

 

Vlada Republike Hrvatske je 10. siječnja 2019. godine, temeljem članka 10. Zakona, donijela 

Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2019.), na prijedlog 

Ureda.  

U okviru Plana za 2019. godinu planirano je ukupno 134 prijedloga zakona, od toga za njih 

21 bilo je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa. 

Na dan 31. prosinca 2019. godine, ukupno je provedeno 75 prijedloga zakona, a od toga broja  

za 8 prijedloga zakona proveden je postupak procjene učinaka propisa. 

 

U tablici 1. prikazana je zakonodavna aktivnost provedbe Plana za 2019. prema dinamici 

usvajanja kroz tromjesečja.  

 

 

 

Tablica 1: Provedba Plana za 2019. prema tromjesečjima  

 

Status na dan 31. prosinca 2019. Plan zakonodavnih aktivnosti 

Planirano Provedeno 

I. tromjesečje 54 34 

II. tromjesečje 40 18 

III. tromjesečje 25 9 

IV. tromjesečje 15 14 

      Ukupno 134 75 

      Postotak                                 100 56 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

 

 

Od ukupno 134 planiranih prijedloga zakona usvojeno je 75 prijedloga zakona, što čini 56% 

ukupno planiranih prijedloga zakona iz Plana za 2019.  (slika 1.). 
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Slika 1. Provedba Plana za 2019. godinu 

 

1.1. Provedba Plana zakonodavnih aktivnosti  

 

Sukladno članku 4. Zakona, stručni nositelj izrade propisa je tijelo državne uprave u čijem je 

djelokrugu izrada nacrta prijedloga zakona. Stručni nositelji planirali su izradu 134 prijedloga 

zakona. Planirane aktivnosti stručni nositelji su djelomično izvršili. Na slici 2. prikazana je 

uspješnost provedbe Plana za 2019. godinu. 

 

Slika 2. Provedba Plana za 2019. prema stručnom nositelju 

 

 

75; 
56%

59; 
44%

Provedeno Nije provedeno
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U tablici 2. prikazan je postotak uspješnosti provedbe Plana za 2019. u odnosu na planirani broj 

prijedloga zakona. 

 

 

Tablica 2. Uspješnost provedbe Plana za 2019. prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Planirano Provedeno Postotak (%) 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11 11 100 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 2 2 100 

Ministarstvo obrane 3 3 100 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 1 1 100 

Državni hidrometereološki zavod 1 1 100 

Ministarstvo pravosuđa 13 10 77 

Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture 9 6 67 

Ministarstvo zdravstva 9 6 67 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  11 7 64 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 11 7 64 

Ministarstvo financija 13 7 54 

Ministarstvo hrvatskih branitelja 2 1 50 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 6 3 50 

Ministarstvo državne imovine 2 1 50 

Ministarstvo uprave 7 3 43 

Ministarstvo unutarnjih poslova 7 3 43 

Ministarstvo poljoprivrede 5 2 40 

Državni zavod za statistiku 3 1 33 

Ministarstvo kulture 4 0 0 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 1 0 0 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije 

1 0 0 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

1 0 0 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 9 0 0 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske 

1 0 0 

Središnji državni ured za šport 1 0 0 

Ukupno 134 75 56 
Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 
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2. PROCJENA UČINAKA PROPISA U 2019. GODINI 

 

 

 

U nastavku ovoga Izvješća daje se pregled u dijelu provedbe postupaka procjene učinaka 

propisa u tri dijela: 

 

- postupci procjene učinaka propisa provedeni za planirane prijedloge zakona 

- postupci procjene učinaka propisa provedeni za neplanirane prijedloge zakona 

- postupci naknadne procjene učinaka propisa. 

 

U Planu za 2019. godinu od ukupno planiranog 21 postupka procjene učinaka propisa, za jedan 

prijedlog zakona (1) utvrđena je obveza naknadne procjene učinaka propisa. Od preostalih 20 

postupaka procjene učinaka propisa provedeno je osam (8) što čini 40% ukupno provedenih 

postupaka procjene učinaka propisa iz Plana za 2019. godinu. Dva (2) postupka procjene 

učinaka propisa provedena su za neplanirane prijedloge zakona.   

 

Obveza provedbe naknadne procjene učinaka propisa utvrđena je za ukupno osam (8) prijedloga 

zakona, od kojih je jedna (1) obveza utvrđena za prijedlog zakona iz Plana za 2019., a sedam 

(7) obveza za neplanirane prijedloge zakona. 

 

 

2.1. Provedba Plana za 2019. vezano uz postupak procjene učinaka propisa 

 

 

Plan zakonodavnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa obuhvaća planirane 

zakone u području hrvatskoga zakonodavstva i planirane zakone iz Plana usklađivanja 

zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. 

Sukladno Zakonu, stručni nositelji, svaki u okviru svojeg djelokruga, provodili su postupak 

prethodne procjene učinaka propisa izrađujući Obrazac prethodne procjene, tijekom pripreme 

Plana za 2019. godinu, u razdoblju od rujna do prosinca 2018. godine. 

Na temelju rezultata Prethodne procjene, stručni nositelji su u Planu za 2019. planirali 20 

prijedloga zakona za koje je potrebno provesti postupak procjene učinaka propisa, što je 15% 

Plana za 2019. godinu.  

 

Na slici 3. prikazana je uspješnost provedbe Plana za 2019. vezano uz postupak procjene 

učinaka propisa prema stručnom nositelju. 
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Slika 3. Provedba Plana za 2019. vezano uz postupak procjene učinaka propisa prema 

stručnom nositelju 

 

 
 

 

U tablici 3. prikazan je postotak uspješnosti provedbe Plana u 2019. godinu u području procjene 

učinaka propisa  

 

Tablica 3. Uspješnost provedbe Plana za 2019. vezano uz postupak procjene učinaka 

propisa prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Planirano Provedeno Postotak (%) 

Ministarstvo zdravstva 1 1 100 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2 2 100 

Ministarstvo pravosuđa 1 1 100 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo 1 1 100 

Državni hidrometereološki zavod 1 1 100 

Ministarstvo unutarnjih poslova 2 1 50 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 3 1 33 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga 

uređenja 

1 0 0 

Ministarstvo kulture 1 0 0 

Ministarstvo poljoprivrede 1 0 0 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog 

društva 

1 0 0 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije 

1 0 0 
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Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku 

1 0 0 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2 0 0 

Ministarstvo državne imovine 1 0 0 

Ukupno 20 8 40 
Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 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 usvajanje. 

 

Tablica 4. Popis provedenih postupaka procjene učinaka propisa u 2019.  

 

Redni 

broj 

Stručni 

nositelj 

Naziv  prijedloga 

zakona 

Upućivanje 

u proceduru 

Vlade  

Status Vlada, 

I. čitanje/hitni 

Vrsta 

postupka 

1. Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o vodnim 

uslugama  

II. (I.) 21. ožujka 

2019. usvojen 

na 148. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovni 

2. Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

Zakon o 

klimatskim 

promjenama i 

zaštiti ozonskog 

sloja 

II. (III.) 29. kolovoza 

2019. usvojen 

na 176. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 

3. Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova 

Zakon o privatnoj 

zaštiti 

II. 18. travnja 

2019. usvojen 

na 153. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 

4. Ministarstvo 

mora, prometa 

i infrastrukture 

Zakon o 

izmjenama i 

dopunama 

Zakona o 

prijevozu u 

linijskom i 

povremenom 

II. (IV.) 24. listopada 

2019. usvojen 

na 186. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 
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obalnom 

pomorskom 

prometu 

5. Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o genetski 

modificiranim 

organizmima 

II. (III.) 3. srpnja 2019. 

usvojen na 

164. sjednici 

Vlade i upućen 

u Hrvatski 

sabor  

redovni 

6. Ministarstvo 

pravosuđa 

Ovršni zakon I.  11. srpnja 

2019. usvojen 

na 166. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 

7. Državni 

hidrometeorolo

ški zavod 

Zakon o 

meteorološkoj i 

hidrološkoj 

djelatnosti od 

interesa za 

Republiku 

Hrvatsku (Zakon 

o meteorološkoj i 

hidrološkoj 

djelatnosti) 

I.  4. travnja 

2019. usvojen 

na 150. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 

8. Državni zavod 

za 

intelektualno 

vlasništvo 

Zakon o patentu II. (III.) 18. srpnja 

2019. usvojen 

na 167. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor  

redovni 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 
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2.2. Procjena učinaka propisa za neplanirane prijedloge zakona 

 

Ako je tijekom kalendarske godine potrebno donijeti zakon koji nije sadržan u Planu 

zakonodavnih aktivnosti, stručni nositelj je dužan provesti proceduru prethodne procjene 

učinaka propisa propisanu člankom 16. Zakona. Ovisno rezultatima prethodne procjene učinaka 

propisa, stručni nositelj pristupio je postupku procjene učinaka propisa. Stručni nositelji su u 

2019. godini proveli procjenu učinaka propisa za dva (2) neplanirana prijedloga zakona.  

 

U tablici 5. prikazano je tijelo koje je provelo procjenu učinaka propisa za neplanirane 

prijedloge zakona.  

 

Tablica 5. Procjena učinaka propisa za neplanirane prijedloge zakona 

 

Stručni nositelj Provedeno 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2 

Ukupno 2 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019 

 

U tablici 6. navedeni su svi provedeni postupci procjene učinaka propisa za neplanirane 

prijedloge zakona iz nadležnosti stručnog 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.  

 

Tablica 6. Popis provedenih postupaka procjene učinaka propisa u 2019. godini za 

neplanirane prijedloge zakona 

 

Redni 

broj 

Stručni 

nositelj 

Naziv zakona Upućivanje 

u 

proceduru 

Vlade 

Status Vlada, 

I. čitanje/hitni 

Vrsta 

postupka 

1. Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu 

politiku 

Zakon o Centru za 

posebno skrbništvo 

IV. 28. studenoga 

2019. usvojen 

na 194. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovni 

2. Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu 

politiku 

Zakon o izmjenama 

Zakona o rodiljnim i 

roditeljskim 

potporama 

IV. 11. prosinca 

2019. usvojen 

na 197. 

sjednici Vlade 

i upućen u 

Hrvatski sabor 

redovni 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 
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2.3.  Naknadna procjena učinaka propisa u 2019. godini 

 

 

Člankom 17. Zakona, propisana je mogućnost provedbe naknadne procjene učinaka propisa za 

nacrte prijedloga zakona koji se donose radi zaštite interesa Republike Hrvatske, žurnog 

otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno 

socijalnog interesa, uz detaljno navođenje razloga.  

 

Obveza naknadne procjene učinaka propisa utvrđuje se u prijelaznim i završnim odredbama 

prijedloga zakona, a ista se mora provesti najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja 

na snagu zakona. 

 

Tablica 7. Prijedlog zakona iz Plana za 2019. za koji je utvrđena naknadna procjena 

učinaka propisa  

 

Redni 

broj 
Stručni nositelj Naziv prijedloga zakona 

1. Ministarstvo državne 

imovine 

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

 

U 2019. godini je utvrđena obveza provedbe naknadne procjene učinaka propisa za ukupno 

osam (8) prijedloga zakona, od kojih je jedan (1) prijedlog zakona iz Plana za 2019., a sedam 

(7) su neplanirani prijedlozi zakona. 
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Tablica 8. Popis neplaniranih prijedloga zakona za koje je utvrđena naknadna procjena 

učinaka propisa 

 

Redni 

broj 

Stručni nositelj Naziv prijedloga zakona 

1. Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom 

osiguranju 

2. Ministarstvo rada i 

mirovinskoga sustava 

Zakon o izmjeni Zakona o radu 

3. Ministarstvo uprave Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima 

4. Ministarstvo uprave Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

5. Ministarstvo zdravstva Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

6. Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi 

7. Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju 
Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

 

U 2019. godini je bilo potrebno provesti naknadnu procjenu učinaka propisa za ukupno četiri 

(4) zakona, za koje postupak naknadne procjene nije proveden u cijelosti. Naknadna procjena 

učinaka propisa u cijelosti je provedena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, dok je za ostala tri zakona postupak naknadne procjene učinaka propisa 

započeo u izvještajnom razdoblju. 

 

Tablica 9. Popis zakona s obvezom provođenja naknadne procjene učinaka propisa 

 

Redni 

broj 
Stručni nositelj Naziv zakona 

1. Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta 

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim 

društvima od sistemskog značaja za Republiku 

Hrvatsku  

2. Ministarstvo zaštite okoliša 

i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom 

3. Ministarstvo poljoprivrede Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u 

lancu opskrbe hranom 

4. Ministarstvo hrvatskih 

branitelja 

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 
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3. NEPLANIRANE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI  

 

 

Tijekom provedbe Plana za 2019.,  tijela državne uprave imala su odstupanja od provedbe Plana 

za 2019. Do odstupanja je u većem dijelu došlo radi provedbe mjera iz Nacionalnog programa 

reformi 2019. koje se odnose na decentralizaciju i racionalizaciju državne uprave. Ove 

neplanirane zakonodavne aktivnosti, koje su u osnovi iznimke od usvojenog Plana za 2019., 

uzimaju se kao naknadne tj. ad hoc zakonodavne aktivnosti. 

 

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

Hrvatske 147 neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. 

 

Imajući u vidu razdoblja upućivanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u zakonodavnu 

proceduru Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, 

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

zakonodavnih aktivnosti i to u III. tromjesečju (68), u IV. tromjesečju (40) i I. tromjesečju (25), 

dok je najmanji broj bio upućen u II. tromjesečju (14). 

 

 

Slika 4. Razdoblje upućivanja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema 

tromjesečjima 

 

 
 

 

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

u 2019. godini prikazani su u tablici 10. i grafički oblikovani na slici 5. Najveći broj 
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neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2019. godini imalo je Ministarstvo uprave s dvadeset 

četiri (24) prijedloga zakona što čini 16% ukupne neplanirane zakonodavne aktivnosti. Slijedi 

Ministarstvo poljoprivrede sa sedamnaest (17) prijedloga zakona, Ministarstvo financija s 

petnaest (15) prijedloga zakona, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike s dvanaest (12) prijedloga zakona te Ministarstvo unutarnjih poslova sa sedam (7) 

prijedloga zakona.  

 

Tablica 10. Broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Ad hoc zakoni Postotak (%) 

Ministarstvo uprave 24 16,33 

Ministarstvo poljoprivrede 17 11,56 

Ministarstvo financija 15 10,20 

Ministarstvo pravosuđa 12 8,16 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12 8,16 

Ministarstvo unutarnjih poslova 7 4,76 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 6 4,08 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 6 4,08 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

6 4,08 

Ministarstvo zdravstva 5 3,40 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 5 3,40 

Ministarstvo kulture 5 3,40 

Ministarstvo obrane 5 3,40 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 4 2,72 

Ministarstvo hrvatskih branitelja 4 2,72 

Ministarstvo turizma 4 2,72 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 3 2,04 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje 

3 2,04 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 2 1,36 

Središnji državni ured za šport 2 1,36 

Ukupno 147 100 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku slijede sa šest (6) prijedloga 

zakona, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo 

kulture i Ministarstvo obrane s pet (5) prijedloga zakona, Ministarstvo vanjskih i europskih 

poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo turizma s četiri (4) prijedloga zakona, 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Središnji državni ured za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje s tri (3) prijedloga zakona te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i 

Središnji državni ured za šport s po dva (2) prijedloga zakona. 
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Slika 5. Neplanirane zakonodavne aktivnosti prema stručnom nositelju 
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4. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

 

 

Na temelju podataka dostupnih iz interne baze podataka Ureda izvršena je analiza 

zakonodavnih aktivnosti u 2019. godini te su uočene sljedeće značajke: 

 

4.1. Ukupna zakonodavna aktivnost  

 

Ukupna zakonodavna aktivnost, uključujući provedene planirane zakonodavne aktivnosti te 

neplanirane zakonodavne aktivnosti iznosila je 222 prijedloga zakona, što je prikazano u tablici 

11. 

 

 

Tablica 11. Broj prijedloga zakona prema vrsti zakonodavne aktivnosti 

 

Vrsta zakonodavne aktivnosti 

Broj 

prijedloga 

zakona 

Postotak (%) 

Provedene planirane zakonodavne aktivnosti bez 

procjene učinaka propisa 

67 30,18 

Provedene planirane zakonodavne aktivnost s procjenom 

učinaka propisa 

8 3,60 

Neplanirane zakonodavne aktivnosti  145 65,32 

Neplanirane zakonodavne aktivnosti s procjenom 

učinaka propisa 

2 0,90 

Ukupno 222 100 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

 

 

Na temelju podataka iz tablice 11., na slici 6. najveći postotak ukupne zakonodavne aktivnosti 

u izvještajnom razdoblju odnosi se na neplanirane zakonodavne aktivnosti koji čine 65,32% 

(145), provedene planirane zakonodavne aktivnosti bez procjene učinaka propisa čine 30,18% 

(67), planirane zakonodavne aktivnosti s procjenom učinaka propisa čine 3,60% (8) dok 

neplanirane zakonodavne aktivnosti s procjenom učinaka propisa čine 0,90% (2) ukupne 

zakonodavne aktivnosti u 2019. godini. 
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Slika 6. Zakonodavna aktivnost u izvještajnom razdoblju  

 

 
 

 

 

 

U tablici 12. prikazana je ukupna zakonodavna aktivnost u izvještajnom razdoblju prema 

stručnom nositelju.  

 

Ministarstvo uprave ima najveći broj zakonodavnih aktivnosti s dvadeset i sedam (27) 

prijedloga zakona, što čini 12,16% ukupne zakonodavne aktivnosti. Slijede Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike s dvadeset i tri (23) prijedloga zakona, Ministarstvo financija i Ministarstvo 

pravosuđa s dvadeset i dva (22) prijedloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede s devetnaest (19) 

prijedloga zakona te Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s trinaest (13) prijedloga 

zakona. 

 

Naprijed navedena ministarstva vodeći su stručni nositelji s najvećim brojem zakonodavnih 

aktivnosti u izvještajnom razdoblju, a njihova zajednička zakonodavna aktivnost iznosi 56,76% 

ukupne zakonodavne aktivnosti u izvještajnom razdoblju.  
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Tablica 12. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

Stručni nositelj Provedeni 

bez 

procjene 

učinaka  

Provedeni s 

procjenom 

učinaka 

propisa 

Ad 

hoc 

Ad hoc s 

procjenom 

učinaka 

propisa 

Ukupno % 

Ministarstvo 

uprave 

3 0 24 0 27 12,16 

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

9 2 12 0 23 10,36 

Ministarstvo 

financija 

7 0 15 0 22 9,91 

Ministarstvo 

pravosuđa 

9 1 12 0 22 9,91 

Ministarstvo 

poljoprivrede 

2 0 17 0 19 8,56 

Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

7 0 6 0 13 5,86 

Ministarstvo 

zdravstva 

5 1 5 0 11 4,95 

Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

5 1 5 0 11 4,95 

Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

2 1 7 0 10 4,50 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

7 0 2 0 9 4,05 

Ministarstvo 

obrane 

3 0 5 0 8 3,60 

Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

3 0 3 0 6 2,70 

Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

2 0 4 0 6 2,70 

Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

0 0 4 2 6 2,70 

Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

0 0 6 0 6 2,70 

Ministarstvo 

kulture 

0 0 5 0 5 2,25 
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Ministarstvo 

hrvatskih 

branitelja 

1 0 4 0 5 2,25 

Ministarstvo 

turizma 

0 0 4 0 4 1,80 

Središnji državni 

ured za obnovu i 

stambeno 

zbrinjavanje 

0 0 3 0 3 1,35 

Središnji državni 

ured za šport 

0 0 2 0 2 0,90 

Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

0 1 0 0 1 0,45 

Ministarstvo 

državne imovine 

1 0 0 0 1 0,45 

Državni zavod za 

statistiku 

1 0 0 0 1 0,45 

Državni 

hidrometereološki 

zavod 

0 1 0 0 1 0,45 

Ukupno 67 8 145 2 222 100 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 

 

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. 
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Slika 7. Ukupan broj zakonodavnih aktivnosti prema stručnom nositelju 

 

 

 

4.2. Status provedbe Plana za 2019. godinu tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Plan za 2019. godinu, usvojen od Vlade Republike Hrvatske 10. siječnja 2019. godine, 

sadržavao je 134 prijedloga zakona, a zaključno s 31. prosincem 2019. godine, stručni nositelji 

uputili su dodatnih 147 neplaniranih prijedloga zakona u proceduru Vlade Republike Hrvatske. 

U izvještajnom razdoblju od ukupno 27 stručnih nositelja njih 20 provelo je neplanirane 

zakonodavne aktivnosti. Iz navedenih podataka vidljiv je povećani trend upućivanja 

neplaniranih prijedloga zakona. 

 

Sposobnost planiranja zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja vidljiva je iz Slike 8. kroz 

odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. Prikazuje se koji su stručni nositelji 

predvidjeli najveći broj prijedloga zakona u Planu za 2019. te uz njih, tijekom godine, u 

proceduru uputili neplanirane zakonodavne aktivnosti. Postotak pokazuje udio neplaniranih 

zakonodavnih aktivnosti na dan 31. prosinca 2019. godine u odnosu na početni status Plana za 

2019. na dan usvajanja, po stručnom nositelju.  
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Slika 8. Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti po stručnim nositeljima 

 
 

 

Tijekom godine, stručni nositelji izrade propisa izvijestili su Ured o povlačenju 59 prijedloga 

zakona iz Plana za 2019., što je rezultiralo smanjenjem broja prijedloga zakona u Planu za 2019. 

na 75 planiranih prijedloga zakona. 

 

Slika 9. pokazuje stručne nositelje koji su povukli najveći broj prijedloga zakona od ukupnog 

broja prijedloga zakona iz Plana za 2019. godinu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja devet (9) 

prijedloga zakona, Ministarstvo kulture četiri (4) prijedloga zakona i Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske te Središnji državni ured za šport s po jednim (1) prijedlogom zakona. 

 

Iz Slike 9. su također vidljivi stručni nositelji koji su povukli veći broj prijedloga zakona iz 

Plana za 2019. godinu, no u odnosu na ukupan broj planiranih prijedloga zakona njihov postotak 

povlačenja se kreće od  23% do 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Slika 9. Odnos planiranih i povučenih prijedloga zakona iz Plana za 2019. godinu 

 

 
 

 

Slika 10. opisuje ukupnu zakonodavnu aktivnost po stručnim nositeljima, koja uključuje broj 

provedenih planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti. Prikazani postotak neplaniranih 

zakonodavnih aktivnosti u odnosu na ukupnu zakonodavnu aktivnost je pokazatelj uspješnosti 

planiranja pojedinog stručnog nositelja.  

 

Stručni nositelji koji su povukli planirane zakonodavne aktivnosti u Planu za 2019. godinu, a 

uputili su neplanirane zakonodavne aktivnosti su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku šest (6) prijedloga zakona, 

Ministarstvo kulture pet (5) prijedloga zakona, Ministarstvo turizma četiri (4) prijedloga 

zakona, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje tri (3) prijedloga zakona i 

Središnji državni ured za šport s dva (2) prijedloga zakona. Međutim, potrebno je izdvojiti i 

stručne nositelje koji su imali visoki postotak neplanirane zakonodavne aktivnosti u odnosu na 

ukupnu zakonodavnu aktivnost u izvještajnom razdoblju: Ministarstvo uprave i Ministarstvo 

poljoprivrede s 89%, Ministarstvo hrvatskih branitelja s 80%, Ministarstvo unutarnjih poslova 

s 70%, Ministarstvo financija s 68% te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s 67%. 

 

Do odstupanja je u većem dijelu došlo radi provedbe mjera iz Nacionalnog programa reformi 

2019. koje se odnose na decentralizaciju i racionalizaciju državne uprave. 
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Slika 10. Odnos provedenih zakonodavnih aktivnosti iz Plana za 2019. godinu i 

neplaniranih zakonodavnih aktivnosti  

 

4.3. Postupak upućivanja prijedloga zakona u zakonodavnu proceduru 

 

Tijekom 2019. godine, ponovno je povećan trend upućivanja prijedloga zakona u hitnoj 

proceduri.. U tablici 13. prikazan je odnos redovnog i hitnog postupka prema vrsti zakonodavne 

aktivnosti. Najveći broj hitnih postupaka zabilježen je prilikom provedbe neplaniranih 

zakonodavnih aktivnosti bez procjene učinaka propisa (73,10%). 

 

Tablica 13. Odnos redovnog i hitnog postupka 

Zakonodavne 

aktivnosti 

Redovni Hitni Ukupno Redovni 

(%) 

Hitni 

(%) 

Ukupno 

(%) 

Provedeni planirani 

zakonski prijedlozi bez 

procjene učinaka propisa 

49 18 67 73,13 26,87 100 

Provedeni planirani 

zakonski prijedlozi s 

procjenom učinaka 

propisa 

7 1 8 87,50 12,50 100 

Neplanirane zakonski 

prijedlozi bez procjene 

učinaka propisa 

39 106 145 26,90 73,10 100 

Neplanirane zakonski 

prijedlozi s procjenom 

učinaka propisa 

2 0 2 100 0 100 

Izvor: interna baza podataka Ureda za zakonodavstvo; 31. prosinca 2019. 
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Slika 11. Odnos redovnog i hitnog postupka svih usvojenih prijedloga zakona 

 
 

Od ukupno 67 prijedloga zakona iz planirane zakonodavne aktivnosti, 49 prijedloga zakona 

upućeno je u zakonodavnu proceduru po redovnom postupku, odnosno 73,13%. U dijelu koji 

se odnosi na planirane zakonodavne aktivnosti s procjenom učinaka propisa, od ukupno 8 

prijedloga zakona, 7 prijedloga zakona upućeno je u zakonodavnu proceduru po redovnom 

postupku, odnosno 87,50%.  

 

Od ukupno 145 prijedloga zakona iz neplanirane zakonodavne aktivnosti, 36 prijedloga zakona 

upućeno je u zakonodavnu proceduru po redovnom postupku, odnosno 26,90%. U dijelu koji 

se odnosi na neplanirane zakonodavne aktivnosti s procjenom učinaka propisa, oba prijedloga 

zakona upućena su u proceduru u redovnom postupku. Od neplaniranih zakonodavnih 

aktivnosti bez procjene učinaka propisa, 106 prijedloga zakona upućeno je u zakonodavnu 

proceduru po hitnom, odnosno 73,10% prijedloga zakona, što je, u određenom dijelu, rezultat 

provedbe reformskih mjera (slika 11.). 
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5. ZNAČAJKE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2019. 

 

 

Na temelju dostupnih podataka iz interne baze Ureda izvršena je analiza zakonodavnih 

aktivnosti od 2013. godine do 2019. godine, zaključno s izvještajnim razdobljem za 2019. 

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 iz 2017. godine. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju, ukupna zakonodavna aktivnost razmatrana je s četiri aspekta: 

1. provedba Planova zakonodavnih  aktivnosti 

2. broj postupaka procjene učinaka propisa 

3. odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti 

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

postupak. 

 

Polazne vrijednosti određene su brojem planiranih prijedloga zakona iz Planova zakonodavnih  

aktivnosti od 2013. do 2019. godine, broj provedenih prijedloga zakona iz Planova 

zakonodavnih  aktivnosti, broj usvojenih prijedloga zakona u postupku procjene učinaka 

propisa u razdoblju od 2013. do 2019. godine te ukupne zakonodavne aktivnosti u izvještajnom 

razdoblju od 2013. do 2019. godine. 

 

 

5.1. Provedba Planova zakonodavnih aktivnosti od 2013. do 2019. 

 

 

Vezano uz provedbu Planova zakonodavnih  aktivnosti, zaustavljen je trend pada provedbe koji 

je pratio Planove od 2013. do 2016. godine, dok je u razdoblju od 2017. do 2019. godine taj 

postotak provedbe Planova povećan (slika 12.). 

 

U razdoblju od 2013. do 2015. godine, postotak provedbe Planova zakonodavnih aktivnosti 

kretao se od 30% do 38% te u 2016. godini pada na 18%. 

 

U odnosu na prethodno razdoblje, postotak provedbe Planova zakonodavnih aktivnosti u 

razdoblju od 2017. do 2019. je porastao te kontinuirano iznosi više od 55% od broja prijedloga 

zakona u Planovima zakonodavnih aktivnosti usvojenih na sjednici Vlade Republike Hrvatske.  
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Slika 12. Provedba Plana zakonodavnih  aktivnosti od 2013. do 2019. godine 

 

 
 

 

 

5.2. Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2019. 

 

 

Broj postupaka procjene učinaka propisa kontinuirano je opadao u razdoblju od 2013. do 2016. 

godine od 36% do 13% provedenih postupaka procjene učinaka propisa u odnosu na planirane 

zakonodavne aktivnosti s postupkom procjene učinaka propisa.  

 

Postotak procjene učinaka propisa u razdoblju od 2017. do 2019. je porastao i kontinuirano je 

veći u odnosu na prethodno razdoblje. Postotak provedbe procjene učinaka propisa u 

navedenom razdoblju iznosi više od 40% od broja procjena učinaka propisa planiranih u 

Planovima zakonodavnih aktivnosti usvojenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske (slika 

13.). 
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Slika 13: Broj postupaka procjene učinaka propisa u razdoblju od 2013. do 2019. godine 

 

 
 

 

 

 

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

2019. 

 

 

Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u razdoblju od 2013. do 2019. godine, 

kretao se od visokog broja neplaniranih zakonodavnih aktivnosti u 2013. godini (287) prema 

sve manjem broju neplaniranih zakonodavnih aktivnosti tijekom 2015. (92), 2016. (64) i  2017. 

godine (47). U 2018. i 2019. godini, ponovo je došlo do povećanja broja neplaniranih 

zakonodavnih aktivnosti (145 u 2018. i 147 u 2019.), što je u većem broju rezultat provedbe 

reformskih mjera (slika 14.). 
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Slika 14: Odnos planiranih i neplaniranih zakonodavnih aktivnosti od 2013. do 2019. 

godine 

 

 
 

 

5.4. Odnos hitnog i redovnog postupka usvojenih prijedloga zakona u razdoblju od 2013. 

do 2019. godine 

 

 

Odnos hitnog i redovnog postupka usvojenih prijedloga zakona, u razdoblju od 2016. do 2018. 

godine, ide u korist redovnog zakonodavnog postupka u odnosu na hitni postupak, premda se 

uočava rast udjela hitnog postupka. Tijekom 2019. godine, ponovno se pojavljuje veći broj 

prijedloga zakona upućenih u hitni postupak u odnosu na broj prijedloga zakona upućenih u 

redovni postupak (slika 15.). 
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Slika 15. Odnos hitnog i redovnog postupka upućivanja prijedloga zakona od 2013. do 

2019. godine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOG 1. STATUS PROVEDBE PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU 

 

Redni 

broj 

Stručni nositelj Naziv prijedloga zakona Upućivanje 

u proceduru 

Vlade  

Status Vlada, I. 

čitanje/hitni 

Vrsta 

postupka 

Procjena 

učinaka 

propisa 

1.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o reguliranim profesijama i priznavanju 

inozemnih stručnih kvalifikacija (EU) 

I. 8. ožujka 2019. usvojen na 

146. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

2.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o potvrđivanju ugovora između 

Republike Hrvatske i Republike Koreje 

o socijalnoj sigurnosti 

II.(I.) 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

3.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o potvrđivanju Konvencije 

Međunarodne organizacije rada o 

tripartitnim konzultacijama, broj 144 iz 

1976. godine (Zakon o potvrđivanju 

Konvencije o tripartitnim 

konzultacijama radi promicanja 

provedbe međunarodnih radnih 

standarda) 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

4.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o sustavu državne uprave (RM) I.  28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

5.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o ustanovama 

II.  19. lipnja 2019. usvojen na 

162. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

6.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o ovlasti Vlade Republike 

Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 

pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

IV.(II.) 27. lipnja 2019. usvojen na 

163. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 



 

33 

 

7.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sustavu unutarnjih kontrola u javnom 

sektoru 

I.  28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

8.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o mehanizmima rješavanja 

sporova s dvostrukim oporezivanjem 

(Zakon o mehanizmima rješavanja 

poreznih sporova u Europskoj uniji) 

(EU) 

I.(II.) 25. travnja 2019. usvojen na 

154. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

9.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o tržištu kapitala (EU) 

II.(IV.) 3. listopada 2019. usvojen na 

181. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

10.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o otvorenim investicijskim fondovima s 

javnom ponudom (EU) 

II.(III.) 4. srpnja 2019. usvojen na 

164. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

11.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o alternativnim investicijskim 

fondovima (EU) 

II.(III.)  4. srpnja 2019. usvojen na 

164. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

12.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o administrativnoj suradnji u području 

poreza (EU) 

III.(IV.) 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

13.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izvršavanju Državnog 

proračuna Republike Hrvatske za 2020. 

godinu 

IV.  31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

14.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o društveno poticanoj stanogradnji 

I.(II.) 18. travnja 2019. usvojen na 

153. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
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15.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o prostornom uređenju 

I.(II.) 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

16.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o gradnji (EU)  

I.(II.) 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

17.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim 

proizvodima 

I.  15. ožujka 2019. usvojen na 

147. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

18.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o subvencioniranju stambenih kredita 

II.  18. travnja 2019. usvojen na 

153. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

19.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje 

II.  27. lipnja 2019. usvojen na 

163. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

20.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  

o komorama arhitekata i komorama 

inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o komori arhitekata i 

komorama inženjera u graditeljstvu i 

prostornom uređenju) 

II.  27. lipnja 2019. usvojen na 

163. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

21.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o veterinarsko-medicinskim 

proizvodima 

I.  21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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22.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o biljnom zdravstvu (EU) III.(IV.) 3. listopada 2019. usvojen na 

181. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

23.  Ministarstvo 

hrvatskih branitelja 

Zakon o osobama nestalim u 

Domovinskom ratu 

I. 21. ožujka 2019. usvojen na 

148. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

24.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o zaštiti prirode 

I.  3. siječnja 2019. usvojen na 

135. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

25.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 

sprječavanju unošenja i širenja stranih te 

stranih invazivnih vrsta i upravljanju 

njima 

I.  3. siječnja 2019. usvojen na 

135. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

26.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona 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 

I.  3. siječnja 2019. usvojen na 

135. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

27.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o prekograničnom prometu i trgovini 

divljim vrstama 

I.  3. siječnja 2019. usvojen na 

135. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

28.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o zaštiti zraka II.(III.) 29. kolovoza 2019. usvojen 

na 176. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

29.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o vodama II.(I.) 21. ožujka 2019. usvojen na 

148. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
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30.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o vodnim uslugama (PUP, RM) II.(I.) 21. ožujka 2019. usvojen na 

148. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni procjena 

učinaka 

propisa 

31.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti 

ozonskog sloja (PUP, EU) 

II.(III.) 29. kolovoza 2019. usvojen 

na 176. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni procjena 

učinaka 

propisa 

32.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o tržištu nafte i naftnih derivata (EU) 

II.  25. travnja 2019. usvojen na 

154. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

33.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o financiranju vodnog gospodarstva 

II.(I.) 21. ožujka 2019. usvojen na 

148. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

34.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i 

eksploataciji ugljikovodika 

IV. 27. prosinca 2019. godine 

usvojen na 199. sjednici 

Vlade i upućenu Hrvatski 

sabor 

redovni 
 

35.  Ministarstvo 

državne imovine 

Zakon o neprocijenjenom građevinskom 

zemljištu (PUP, RM)  

III.(IV) 28. studeni 2019. usvojen na 

194. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni naknadna 

procjena 

učinaka 

propisa 

36.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sigurnosti prometa na cestama (EU) 

I.  28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

37.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o državljanima država članica 

Europskog gospodarskog prostora i 

članovima njihovih obitelji (EU) 

I.  15. ožujka 2019. usvojen na 

147. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

38.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o privatnoj zaštiti (PUP, RM) II.  18. travnja 2019. usvojen na 

153. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni procjena 

učinaka 

propisa 
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39.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o provedbi Uredbe 2017/352 

Europskog parlamenta i vijeća o 

uspostavi okvira za pružanje lučkih 

usluga i zajedničkih pravila o 

financijskoj transparentnosti luka (EU) 

I.  28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

40.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o poštanskim uslugama (EU) 

I.(II.) 2. svibnja 2019. usvojen na 

155. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

41.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti 

željezničkog sustava (EU) 

I.(III.)         

III.(IV.) 

18. prosinca 2019. usvojen 

na 198. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

42.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o pružanju informacija o 

multimodalnim putovanjima (EU) 

II.(IV.) 18. prosinca 2019. usvojen 

na 198. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

43.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o prijevozu u linijskom i povremenom 

obalnom pomorskom prometu (PUP) 

II.(IV.) 24. listopada 2019. usvojen 

na 186. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni procjena 

učinaka 

propisa 

44.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o Hrvatskom registru brodova 

III.(IV.) 14. studeni 2019. usvojen na 

190. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

45.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o potvrđivanju Protokola o 

uklanjanju nezakonite trgovine 

duhanskim proizvodima 

I.  21. ožujka 2019. usvojen na 

148. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

46.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o provedbi Delegirane Uredbe 

Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 

2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ 

Europskoga parlamenta i Vijeća 

utvrđivanjem detaljnih pravila za 

sigurnosne oznake na pakiranjima 

lijekova za humanu primjenu (EU) 

I.  28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 



 

38 

 

47.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća 

Europe o krivotvorenju farmaceutskih 

proizvoda i sličnim kažnjivim djelima 

koja uključuju prijetnje javnom zdravlju 

II.  19. lipnja 2019. usvojen na 

162. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

48.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o genetski modificiranim 

organizmima (PUP, EU) 

II.(III.) 3. srpnja 2019. usvojen na 

164. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni procjena 

učinaka 

propisa 

49.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o provedbi Uredbe (EU) br. 1272/2008 

(EU) Europskoga parlamenta i Vijeća od 

16. prosinca 2008. o razvrstavanju, 

označavanju i pakiranju tvari i smjesa 

kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju 

Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 

1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje 

Uredba (EZ) br. 1907/2006  (EU) 

III.  5. rujna 2019. usvojen na 

177. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

50.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o kemikalijama (EU) 

IV.  11. prosinca 2019. usvojen 

na 197. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

51.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o obrani (RM) 

I.(II.) 23. svibnja 2019. usvojen na 

158. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

52.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o Obalnoj straži Republike 

Hrvatske (RM) (Zakon o Obalnoj straži) 

III. 26. rujna 2019. usvojen na 

180. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

53.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o službi u Oružanim snagama Republike 

Hrvatske (RM) 

(III.)IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
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54.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o međunarodnim mjerama ograničavanja 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

55.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o 

političkom dijalogu i suradnji između 

Europske unije i njezinih država članica, 

s jedne strane, i Republike Kube, s druge 

strane 

I. 21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

56.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o pomilovanju I.(II.) 6. lipnja 2019. usvojen na 

160. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

57.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o kaznenom postupku (EU) 

I.(II.) 

II.(III.)                 

III.(IV.) 

24. listopada 2019. usvojen 

na 186. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

 

redovni 
 

58.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o parničnom postupku 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

59.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o trgovačkim društvima (RM, EU) 

I.  8. ožujka 2019. usvojen na 

146. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

60.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sudskom registru (RM) 

I.  8. ožujka 2019. usvojen na 

146. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

61.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o zemljišnim knjigama I.  15. ožujka 2019. usvojen na 

147. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

62.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 

dužnosnika 

I.  23. siječnja 2019. usvojen na 

139. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni procjena 

učinaka 

propisa 



 

40 

 

63.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Ovršni zakon (PUP) I. 11. srpnja 2019. usvojen na 

166. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

64.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravosudnoj suradnji u kaznenim 

stvarima s državama članicama 

Europske unije (EU) 

I.(II.) 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

65.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o sudovima za mladež (EU) 

I.(II.) 19. lipnja 2019. usvojen na 

162. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

66.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o elektroničkoj trgovini (Zakon o 

izmjenama Zakona o elektroničkoj 

trgovini) 

I.  21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

67.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini 

(Zakon o izmjeni Zakona o trgovini) 

I. 21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

68.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

posredovanju u prometu nekretnina 

(Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju 

u prometu nekretnina) 

I.  21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

69.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o alternativnom rješavanju potrošačkih 

sporova 

I. 21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  
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70.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o općoj 

sigurnosti proizvoda 

I.  21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

71.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o tehničkim zahtjevima za proizvode i 

ocjenjivanju sukladnosti 

I.  21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

72.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 

o obrtu (RM) 

I.(III.) 12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redoviti  

73.  Državni 

hidrometeorološki 

zavod 

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj 

djelatnosti od interesa za Republiku 

Hrvatsku (PUP) (Zakon o meteorološkoj 

i hidrološkoj djelatnosti) 

I. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redoviti procjena 

učinaka 

propisa 

74.  Državni zavod za 

intelektualno 

vlasništvo 

Zakon o patentu (PUP) II.(III.) 18. srpnja 2019. usvojen na 

167. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redoviti procjena 

učinaka 

propisa 

75.  Državni zavod za 

statistiku 

Zakon o popisu poljoprivrede 2020. 

(EU) 

I.(II.) 23. svibnja 2019. usvojen na 

158. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  
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PRILOG 2. POPIS NEPLANIRANIH ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI (AD HOC) U 2019. GODINI 

 

Red. 

Br. 

Stručni nositelj Naziv prijedloga zakona Upućivanje u 

proceduru 

Vlade  

Status Vlada, 1. čitanje Vrsta 

postupka 

Procjena 

učinaka 

propisa 

1.  Ministarstvo 

financija 

Nacrt konačnog prijedloga 

zakona o potvrđivanju Ugovora 

o osnivanju Inter-američke 

investicijske korporacije 

I. 3. siječnja 2019. usvojen na 

135. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

2.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjeni i dopuni 

Zakona o privatizaciji INA- 

Industrije nafte d.d., s Nacrtom 

konačnog prijedloga zakona 

I. 23. siječnja 2019. usvojen 

na 139. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

3.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o potvrđivanju 

Konvencije Vijeća Europe 

protiv trgovanja ljudskim 

organima 

I. 7. veljače 2019. usvojen na 

142. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

4.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o policiji             

I. 14. veljače 2019. usvojen na 

143. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

5.  Ministarstvo 

turizma 

Zakon o izmjenama Zakona o 

pružanju usluga u turizmu 

I. 14. veljače 2019. usvojen na 

143. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 

 

 

6.  Ministarstvo 

turizma 

Zakon o izmjenama Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti 

I. 14. veljače 2019. usvojen na 

143. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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7.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o potvrđivanju Protokola 

uz Sjevernoatlantski ugovor o 

pristupanju Republike Sjeverne 

Makedonije 

I. 21. veljače 2019. usvojen na 

144. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

8.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona 

uskladištenju i skladišnici za 

žitarice i industrijsko bilje 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

9.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjeni Zakona o 

duhanu 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

10.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o gnojivima i 

poboljšivačima tla 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

11.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

provedbi Uredbe (EZ) br. 

2003/2003 o gnojivima 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

12.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

provedbi Uredbe (EZ) br. 

1107/2009 o stavljanju na tržište 

sredstava za zaštitu bilja 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

13.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

informiranju potrošača o hrani 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

14.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona zaštiti životinja 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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15.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon izmjenama i dopuni 

Zakona o provedbi uredbi 

Europske unije o zaštiti 

životinja 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

16.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

17.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o šumskom 

reprodukcijskom materijalu 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

18.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

lovstvu 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

19.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o službenim kontrolama 

koje se provode sukladno 

propisima o hrani, hrani za 

životinje, o zdravlju i dobrobiti 

životinja 

I. 28. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

20.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o privremenoj mjeri u 

području obveznoga 

zdravstvenog osiguranja 

I. 21. veljače 2019. usvojen na 

145. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

21.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o policijskim poslovima 

i ovlastima 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

22.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o obvezama i pravima 

državnih dužnosnika 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

23.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o carinskoj službi 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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24.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog 

sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade 

Kraljevine Maroka o suradnji u 

području obrane  

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

25.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog 

sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade 

Republike Poljske o uzajamnoj 

obrambenoj suradnji 

I. 28. ožujka 2019. usvojen na 

149. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

26.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o trgovačkim društvima 

II. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

27.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sudskom registru 

II. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

28.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjeni i dopuni 

Zakona o tržištu električne 

energije 

II. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

29.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama Zakona o 

istraživanju i eksploataciji 

ugljikovodika 

II. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

30.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o potvrđivanju Ugovora 

o  financiranju između 

Republike Hrvatske i Europske 

investicijske banke za Projekt 

nacionalnog sufinanciranja EU  

fondova u razdoblju od 2014.-

2020. godine/B 

II. 4. travnja 2019. usvojen na 

150. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

31.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama Zakona o 

provedbi Uredbe (EZ) br. 

850/2004 o postojanim 

II. 15. travnja 2019. usvojen na 

152. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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organskim onečišćujućim 

tvarima 

32.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Republike 

Hrvatske i Europske 

organizacije za nuklearna 

istraživanja (CERN) o dodjeli 

statusa pridruženog člana u 

CERN-u 

II. 2. svibnja 2019. usvojen na 

155. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

33.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o obeštećenju radnika 

trgovačkog društva Plobest d.d. 

II. 10. svibnja 2019. usvojen na 

156. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

34.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 

br. 1257/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 20. 

studenog 2013. o recikliranju 

brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 1013/2006 i Direktive 

2009/16/EZ 

II. 16. svibnja 2019. usvojen na 

157. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

35.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o zabrani i sprječavanju 

obavljanja neregistrirane 

djelatnosti 

II. 16. svibnja 2019. usvojen na 

157. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

36.  Ministarstvo 

financija  

Zakon o potvrđivanju ugovora 

između Republike Hrvatske i 

Japana o uklanjanju dvostrukog 

oporezivanja porezima na 

dohodak te sprječavanju 

porezne utaje i izbjegavanju 

plaćanja poreza 

II. 16. svibnja 2019. usvojen na 

157. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
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37.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o potvrđivanju 

Dopunskog protokola iz Nagoye 

i Kuala Lumpura o odgovornosti 

i naknadi štete uz Protokol o 

biološkoj sigurnosti 

(Kartagenski protokol)  

II. 30. svibnja 2019. usvojen na 

159. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

38.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o potvrđivanju Izmjene i 

dopune Baselske konvencije o 

nadzoru prekograničnog 

prometa opasnog otpada i 

njegovu odlaganju  

II. 13. lipnja 2019. usvojen na 

161. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

39.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o dopunama Zakona o 

kreditnim institucijama 

II. 27. lipnja 2019. usvojen na 

163. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

40.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Vlade 

Republike Hrvatske i Vlade 

Mađarske o suradnji u području 

vojnog zrakoplovstva i 

protuzračnih aktivnosti 

III.  11. srpnja 2019. usvojen na 

166. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

41.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o potvrđivanju Dodatnog 

protokola uz Konvenciju Vijeća 

Europe o sprječavanju terorizma 

III.  5. rujna 2019. usvojen na 

177. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

42.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o izmjenama Zakona o 

vanjskim poslovima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

43.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o izmjeni Zakona o 

protuminskom djelovanju 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

44.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o Carinskoj službi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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45.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjeni Zakona o 

Poreznoj upravi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

46.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama Zakona o 

besplatnoj pravnoj pomoći 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

47.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjeni Zakona o 

izvlaštenju i određivanju 

naknade 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

48.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama Zakona o 

naknadi za imovinu oduzetu za 

vrijeme jugoslavenske 

komunističke vladavine 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

49.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama Zakona o 

izvršavanju kazne zatvora 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

50.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjeni Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

51.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

52.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjeni Zakona o 

izborima zastupnika u Hrvatski 

sabor 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

53.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o životnom partnerstvu 

osoba istog spola 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

54.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

državnim maticama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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55.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjeni Zakona o 

osobnom imenu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

56.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

registru birača 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

57.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjeni Zakona o 

Registru vijeća, koordinacija 

vijeća i predstavnika 

nacionalnih manjina 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

58.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o udrugama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

59.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o zakladama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

60.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

državnim službenicima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

61.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

62.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

Gradu Zagrebu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

63.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

lokalnim izborima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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64.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

upravnoj inspekciji 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

65.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

prostornom uređenju 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

66.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o izmjenama Zakona o 

radu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

67.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Zakon o izmjenama Zakona o 

dadiljama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

68.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Zakon o izmjenama Zakona o 

humanitarnoj pomoći 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

69.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Zakon o izmjeni Zakona o 

socijalnoj skrbi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

70.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Zakon o izmjenama Obiteljskog 

zakona 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

71.  Ministarstvo 

kulture 

Zakon o izmjenama Zakona o 

knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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72.  Ministarstvo 

kulture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

muzejima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

73.  Ministarstvo 

kulture 

Zakon o izmjenama Zakona o 

kazalištima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

74.  Ministarstvo 

kulture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

arhivskom gradivu i arhivima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

75.  Ministarstvo 

kulture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

upravljanju javnim ustanovama 

u kulturi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

76.  Ministarstvo 

turizma 

Zakon o izmjenama Zakona o 

pružanju usluga u turizmu 

III. 12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

77.  Ministarstvo 

turizma 

Zakon o izmjenama Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti 

III. 12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

78.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

šumskom reprodukcijskom 

materijalu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

79.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

šumama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

80.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjenama Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

81.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o predškolskom odgoju 

i obrazovanju 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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82.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama  Zakona o 

odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

83.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjeni Zakona o 

prosvjetnoj inspekciji 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

84.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama Zakona o 

održivom gospodarenju 

otpadom 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

85.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

pomorskom dobru i morskim 

lukama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

86.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

povlasticama u unutarnjem 

putničkom prometu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

87.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

 Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakona o prijevozu u cestovnom 

prometu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

88.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjeni Zakona o 

inspekciji cestovnog prometa i 

cesta 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

89.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjeni Zakona o 

zadrugama 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

90.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

pogrebničkoj djelatnosti 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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91.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

trgovini 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

92.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

93.  Ministarstvo 

gospodarstva, 

poduzetništva i 

obrta 

Zakon o izmjenama Zakona o 

rudarstvu   

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

94.  Ministarstvo 

hrvatskih branitelja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

95.  Ministarstvo 

hrvatskih branitelja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

zaštiti vojnih i civilnih invalida 

rata 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

96.  Ministarstvo 

hrvatskih branitelja 

Zakon o izmjeni Zakona o 

pravima žrtava seksualnog 

nasilja za vrijeme oružane 

agresije na Republiku Hrvatsku 

u Domovinskom ratu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

97.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o izmjeni Zakona o 

obveznom zdravstvenom 

osiguranju 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

98.  Središnji državni 

ured za šport 

Zakon o izmjenama Zakona o 

sportu 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
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99.  Središnji državni 

ured za šport 

Zakon o izmjenama Zakona o 

sportskoj inspekciji 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

100.  Središnji državni 

ured za obnovu i 

stambeno 

zbrinjavanje 

Zakon o izmjenama Zakona o 

obnovi 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

101.  Središnji državni 

ured za obnovu i 

stambeno 

zbrinjavanje 

Zakon o izmjenama Zakona o 

statusu prognanika i izbjeglica 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

102.  Središnji državni 

ured za obnovu i 

stambeno 

zbrinjavanje 

Zakon o izmjenama Zakona o  

stambenom zbrinjavanju na 

potpomognutim područjima 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni 
 

103.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o potvrđivanju Protokola 

kojim se mijenja i dopunjuje 

Konvencija za zaštitu osoba 

glede automatizirane obrade 

osobnih podataka 

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

104.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Republike 

Hrvatske i Portugalske 

Republike o suradnji u 

obrambenim pitanjima  

III.  12. rujna 2019. usvojen na 

178. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

105.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o obradi biometrijskih 

podataka 

III.  26. rujna 2019. usvojen na 

180. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

106.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o vodi za ljudsku 

potrošnju 

III.  26. rujna 2019. usvojen na 

180. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
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107.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o potvrđivanju 

Sveobuhvatnog i pojačanog 

sporazuma o partnerstvu između 

Europske unije i Europske 

zajednice za atomsku energiju i 

njihovih država članica, s jedne 

strane, i Republike Armenije, s 

druge strane 

III.  26. rujna 2019. usvojen na 

180. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

108.  Ministarstvo 

obrane 

Zakon o potvrđivanju Ugovora 

između Vlade Republike 

Hrvatske i Vlade Talijanske 

Republike o razmjeni i 

uzajamnoj zaštiti klasificiranih 

podataka 

IV. 3. listopada 2019. usvojen 

na 181. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

109.  Ministarstvo mora, 

prometa i 

infrastrukture 

Zakon o izmjenama Zakona o 

cestama 

IV. 3. listopada 2019. usvojen 

na 181. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

110.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o izmjenama Zakona o 

mirovinskom osiguranju 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

111.  Ministarstvo rada i 

mirovinskoga 

sustava 

Zakon o izmjeni Zakona o radu IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

112.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjeni Zakona o 

državnim službenicima 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

113.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) 

samoupravi 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 
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114.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o izmjeni Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

115.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

116.  Ministarstvo 

znanosti i 

obrazovanja 

Zakon o izmjenama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni naknadna 

procjena 

učinaka propisa 

117.  Ministarstvo 

poljoprivrede 

Zakon o izmjeni i dopuni 

Zakona o provedbi uredbi 

Europske unije o prometu drva i 

proizvoda od drva (EU) 

IV. 10. listopada 2019. usvojen 

na 183. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

118.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o zaštiti od nasilja u 

obitelji (Zakon  o izmjenama i 

dopuni Zakona o zaštiti od 

nasilja u obitelji)  

IV. 24. listopada 2019. usvojen 

na 186. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

119.  Ministarstvo 

pravosuđa 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Kaznenog zakona 

IV. 24. listopada 2019. usvojen 

na 186. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

120.  Ministarstvo 

vanjskih i 

europskih poslova 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o strateškom 

partnerstvu između Europske 

unije i njezinih država članica, s 

jedne strane, i Japana, s druge 

strane 

IV. 24. listopada 2019. usvojen 

na 186. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

121.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o porezu na dodanu 

vrijednost (EU) 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
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122.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o porezu na dobit (EU) 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

123.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o porezu na dohodak 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

124.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Općeg poreznog zakona 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

125.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o fiskalizaciji u prometu 

gotovinom 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

126.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjeni i dopuni 

Zakona o posebnom porezu na 

motorna vozila 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

127.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o trošarinama 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

128.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopuni 

Zakon o posebnom porezu na 

kavu i bezalkoholna pića 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
 

129.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o blagdanima, 

spomendanima i neradnim 

danima u Republici Hrvatskoj 

zakona 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

130.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) 

samoupravi 

IV. 31. listopada 2019. usvojen 

na 187. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
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131.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o odlikovanjima i 

priznanjima Republike 

Hrvatske  

IV. 14. studenog 2019. usvojen 

na 190. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

132.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o vatrogastvu IV. 26. studenog 2019. usvojen 

na 193. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

133.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o izmjenama Zakona o 

ustrojstvu i djelokrugu 

ministarstava i drugih središnjih 

tijela državne uprave 

IV. 26. studenog 2019. usvojen 

na 193. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

134.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o prestanku važenja 

Zakona 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  

IV. 26. studenog 2019. usvojen 

na 193. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

135.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o prestanku važenja 

Zakona o provedbi Uredbe (EU) 

2015/757 o praćenju emisija 

ugljikova dioksida iz 

pomorskog prometa, 

izvješćivanju o njima i njihovoj 

verifikaciji te o izmjeni 

Direktive 2009/16/EZ 

IV. 26. studenog 2019. usvojen 

na 193. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

136.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sprječavanju nereda 

na športskim natjecanjima 

IV. 28. studenoga 2019. usvojen 

na 194. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redovni 
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137.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Zakon o Centru za posebno 

skrbništvo  

IV. 28. studenoga 2019. usvojen 

na 194. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

redoviti procjena 

učinaka propisa 

138.  Ministarstvo 

uprave 

Zakon o provedbi  Uredbe (EU) 

2019/788 Europskog 

Parlamenta i Vijeća od 17. 

travnja 2019. o europskoj 

građanskoj inicijativi 

IV. 28. studenoga 2019. usvojen 

na 194. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni 
 

139.  Ministarstvo 

hrvatskih branitelja 

Zakon o proglašenju Vukovara 

mjestom posebnog 

domovinskog pijeteta 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

140.  Ministarstvo 

zdravstva 

Zakon o prijenosu osnivačkih 

prava nad Općom županijskom 

bolnicom Vukovar i bolnicom 

hrvatskih veterana na Republiku 

Hrvatsku 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redovni 
 

141.  Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornoga 

uređenja 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o gradnji 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

142.  Ministarstvo 

pravosuđa 

 Zakon o izmjeni Zakona o 

Državnoodvjetničkom vijeću 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

143.  Ministarstvo 

pravosuđa 

 Zakon o izmjeni Zakona o 

Državnom sudbenom vijeću 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

144.  Ministarstvo 

unutarnjih poslova 

Zakon o potvrđivanju 

Konvencije o cestovnom 

prometu 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

redoviti  
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145.  Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 

Zakon o izmjenama Zakona o 

zaštiti prirode (RM) 

IV. 5. prosinca 2019. usvojen na 

195. sjednici Vlade i upućen 

u Hrvatski sabor 

hitni  

146.  Ministarstvo za 

demografiju, 

obitelj, mlade i 

socijalnu politiku 

Zakon o izmjenama Zakona o 

rodiljnim i roditeljskim 

potporama  

IV. 11. prosinca 2019. usvojen 

na 197. sjednici Vlade i 

upućen u HS 

redoviti procjena 

učinaka propisa 

147.  Ministarstvo 

financija 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o provedbi uredbi 

Europske unije iz područja 

platnog prometa 

IV. 18. prosinca 2019. usvojen 

na 198. sjednici Vlade i 

upućen u Hrvatski sabor 

hitni  



 

 


