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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
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Klasa:
Urbroj:

12. rujna 2019.Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, s 
Konačnim prijedlogom zakona

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 
- pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju 
naknade, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila Dražena Bošnjakovića, ministra pravosuđa, 
Ivana Malenicu, ministra uprave, mr. se. Josipa Salapića, Juru Martinovića i dr. se. Kristiana 
Turkalja, državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa, Darka Nekića, Katicu Prpić i Josipu 
Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, te Mirelu Fučkar, pomoćnicu ministra 
pravosuđa i doc. dr. se. Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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Zagreb, rujan 2019.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 

O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE 

 

 

I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA  

 

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 

sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 

85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).  

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14 i 69/17), uređuje se 

sustav izvlaštenja, način utvrđivanja interesa Republike Hrvatske u tom sustavu, tijela nadležna 

za provedbu postupka izvlaštenja, pripremne radnje i postupak izvlaštenja, način određivanja 

naknade za izvlaštene nekretnine, način određivanja naknade za nekretnine koje se po 

posebnom propisu smatraju izvlaštenima te druga pitanja s tim u vezi. 

 

Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade je propisano da postupak u vezi s pripremnim 

radnjama u svrhu izvlaštenja i postupak izvlaštenja provodi stvarno i mjesno nadležni ured 

državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba. 

 

Budući da Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), kojim je uređen 

sustav državne uprave, ne uređuje ustrojavanje ureda državne uprave u županijama, 

donošenjem ovoga Zakona provest će se usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave, 

na način da se poslovi državne uprave koji su u nadležnosti ureda državne uprave u županiji 

povjeravaju jedinicama područne (regionalne) samouprave. 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA  
 

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu 

Republike Hrvatske.  

 

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU  

 

U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 

69/17 i 29/18) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. Osobito opravdan 

razlog za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku je pravodobna provedba mjere 

Nacionalnog programa reformi 2019., u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne 

uprave“ koji uključuje mjeru „Decentralizacija i racionalizacija“ te s tim u vezi usklađivanje sa 
Zakonom o sustavu državne uprave. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I 

ODREĐIVANJU NAKNADE 

Članak 1.  

 

U Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14 i 69/17), u članku 

16. stavku 1. riječi: „nadležni ured državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba“ 

zamjenjuju se riječima: „upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove izvlaštenja“. 

 

U stavku 2. riječ: „središnje“, briše se. 

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 

Uz članak 1.  

 

U stavku 1. riječi: „nadležni ured državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba“ 

zamjenjuje se riječima „upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu 

obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove izvlaštenja“, radi 

usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave, koji ne uređuje ustrojavanje ureda državne 

uprave u županijama, zbog čega se poslovi državne uprave koji su u nadležnosti ureda državne 

uprave u županiji povjeravaju jedinicama područne (regionalne) samouprave. 

 

U stavku 2. riječ: „središnje“ briše se, radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave 

kojim je propisano da su ministarstva tijela državne uprave. 

 

Uz članak 2. 
 

Ovom odredbom uređuje se stupanje na snagu Zakona. 
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TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 
 

Članak 16. 

(1) Postupak u vezi s pripremnim radnjama u svrhu izvlaštenja i postupak izvlaštenja provodi 

stvarno i mjesno nadležni ured državne uprave odnosno nadležni ured Grada Zagreba (u 

daljnjem tekstu: nadležno tijelo). 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove 

pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak izvlaštenja ako se izvlaštenje 

provodi radi izgradnje građevine ili izvođenja radova za koje je Vlada Republike Hrvatske 

donijela odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske. 
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o 
izvlaštenju i određivanju naknade, s Konačnim prijedlogom 
zakona 
 
 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo pravosuđa 
 
 

Svrha dokumenta Uspostava jedinstvenog pravnog poretka Republike Hrvatske, 
budući da je stupio na snagu Zakon o sustavu državne uprave 
(„Narodne novine“, broj 66/19.) te je stoga potrebno 
uspostaviti koherentan normativni okvir, kojim se na logički 
dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave, 
ukloniti postojeće nelogičnosti ustrojstva, redefinirati 
institucije i razine koje trebaju obavljati određeni stupanj i 
određenu vrstu poslova, kako bi upravni sustav korisnicima 
dao preglednu i jasnu sliku mreža institucija kojima se mogu 
obratiti u ostvarivanju svojih pojedinih prava. 

Datum dokumenta Kolovoz 2019. 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade, s Konačnim prijedlogom zakona 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

Nacionalni program reformi 2019., provedba mjere 1.4.4. 
Decentralizacija i racionalizacija  

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo pravosuđa 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade, s Konačnim prijedlogom zakona bio je 
objavljen na mrežnim stranicama portala e-Savjetovanja od 
8. kolovoza 2019. do 23. kolovoza 2019. 
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Ako nije, zašto? 
 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Nije bilo očitovanja. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

Nije bilo primjedbi.  

Troškovi provedenog savjetovanja Provedbom savjetovanja nisu nastali troškovi. 
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