
 

PRILOG 2. 

OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI 

ZA 2018. GODINU 

 

Stručni nositelj: MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 

Redni 

broj 
Naziv nacrta prijedloga zakona 

Upućivanje u proceduru 

Vlade Republike Hrvatske 

1. 

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata 

I. tromjesečje 

2. 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
I. tromjesečje 

3. Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu II. tromjesečje 

 4. Zakon o spomen obilježjima Domovinskog rata  IV. tromjesečje 

PRIJAVA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA U SLUČAJU IZNIMKI OD PROVEDBE POSTUPKA 

PROCJENE UČINAKA PROPISA 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

POTPIS ČELNIKA TIJELA 

Potpis: 

Datum: 

Uputa: 

• Dodati potreban broj redova sukladno broju nacrta prijedloga zakona koji su predviđeni planom 

zakonodavnih aktivnosti stručnog nositelja 

• Za nacrte prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa potrebno je iza naziva nacrta 

prijedloga zakona dodati oznaku »(PUP)« 

• Za nacrte prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije potrebno 

je iza naziva propisa dodati oznaku »(EU)« 

• Za nacrte prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili 

reformske mjere potrebno je dodati oznaku »(RM)« 

• Nacrti prijedloga zakona koji su u kategoriji iznimki od provedbe postupka procjene učinaka propisa na 

temelju članka 15. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj --/17) obvezno se 

navode u Obrascu radi njihove prijave u Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i, po potrebi, 

dodaju im se odgovarajuće oznake »(EU)« i/ili »(RM)« 

• Za upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske potrebno je navesti odgovarajuće tromjesečje (I, II, III, 

IV) 

 
 

  



 
Ministarstvo hrvatskih branitelja, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup 
informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), objavljuje Plan savjetovanja s javnošću 
o nacrtima zakona u 2018. godini: 
 
 
 
PLAN SAVJETOVANA S JAVNOŠĆU O NACRTIMA ZAKONA MINISTARSTVA 
HRVATSKIH BRANITELJA U 2018. GODINI 
 
 
 
ZAKONI 
 
 
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – I. tromjesečje 
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji – I. tromjesečje 
 
Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu – II. tromjesečje 
 
Zakon o spomen obilježjima Domovinskog rata – IV. tromjesečje 
 
 
 


