


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-01/42
URBROJ: 50301-21/32-22-3

Zagreb, 21. srpnja 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 
pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. 
- pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20. 119/20. - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske podnosi 
Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz 
djelokruga Hrvatskoga sabora.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra pravosuđa i uprave dr. sc. Ivana 
Malenicu i državne tajnike mr. sc. Josipa Salapića, Juru Martinovića i Sanjina Rukavinu.
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Zagreb, srpanj 2022.  



PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 

UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA  

HRVATSKOGA SABORA 

 

 

I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

 Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 88. stavku 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 ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz 

djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 136/21.) Vlada Republike Hrvatske 

ovlaštena je uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim 

izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu 

Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. Riječ je o nužnoj zakonskoj razradi 

ustavne osnove za primjenu zakonodavne delegacije, sadržane u odredbama članka 88. Ustava 

Republike Hrvatske. Iako primjena toga ustavnopravnog instituta predstavlja odstupanje od 

temeljnih nadležnosti nositelja zakonodavne i izvršne vlasti, ona se u praksi i dalje pokazuje 

neophodnom za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti, uz poštivanje svih 

materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, delegirajućim 

zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Temeljna ograničenja zakonodavne 

delegacije utvrđena su člankom 88. Ustava Republike Hrvatske, a odnose se na razradu 

Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, 

ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, s tim da uredbe na 

temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od 

godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Ovlaštenja su u 

zakonodavnoj praksi dodatno materijalno ograničena na pitanja tekuće gospodarske politike iz 

djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, a 

vremenski su dodatno ograničena na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, 

sukladno načelnim stajalištima utvrđenima u Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske br. 

U-II-66/1994 od 25. veljače 1994. („Narodne novine“, broj 16/94.). Iznimno, delegirana 

ovlast se odnosi i na razdoblje od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do 

dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora. 

 

 Slijedom navedenog te imajući u vidu da ovlast delegirana važećim Zakonom o ovlasti 

Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga 

sabora prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, 

odnosno 10. prosinca 2022., predlagatelj ocjenjuje da ga i nadalje treba ovlastiti da uredbama 

uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Na temelju ovoga Zakona Vlada 

Republike Hrvatske steći će ovlast da u razdoblju u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda 

te iznimno i u razdoblju kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat, uredbama 

uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, uvažavajući 

naprijed navedena materijalna i vremenska ograničenja. Ovlast delegirana ovim Zakonom 

odnosi se na razdoblje od godinu dana počevši od 10. prosinca 2022., s tim da uredbe na 
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temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, 

a najdulje do 30. studenoga 2023.  

 

III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

 Provedba ovoga Zakona nema i neće rezultirati fiskalnim učinkom na Državni 

proračun Republike Hrvatske. 
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PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA 

UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA  

HRVATSKOGA SABORA 

 

Članak 1. 

 

 Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće 

gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i 

propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati 

samo Hrvatski sabor, u razdoblju: 

 

 - od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. i 

 - od 15. srpnja 2023. do 15. rujna 2023. 

 

Članak 2. 

 

 Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske 

da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog 

zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 

Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te 

onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. 

 

Članak 3. 

 

 Vlada Republike Hrvatske na svakoj će sjednici Hrvatskoga sabora podnijeti izvješće 

o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju 

sjednica Hrvatskoga sabora, odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskoga sabora 

podnijeti izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća. 

 

Članak 4. 

 

 Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade 

Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“, broj 136/21.) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju 

na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2023. 

 

Članak 5. 

 

 Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade 

Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

(„Narodne novine“, broj 136/21.). 

 

Članak 6. 

 

 Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 10. prosinca 

2022. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 Uz članak 1.  
 

 Ovom odredbom ovlašćuje se Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja 

tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog 

proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može 

uređivati samo Hrvatski sabor, a koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava 

i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada 

državnih tijela i lokalne samouprave. Ovo ovlaštenje je vremenski ograničeno na razdoblje u 

kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, odnosno na razdoblje od 15. prosinca 2022. do 15. 

siječnja 2023. te od 15. srpnja 2023. do 15. rujna 2023., imajući u vidu odredbu članka 79. 

stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da Hrvatski sabor redovito zasjeda 

dva puta godišnje, prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put između 15. rujna i 15. 

prosinca. 

  

 Uz članak 2.  

 

 Ovom odredbom se Vladu Republike Hrvatske iznimno ovlašćuje da i u razdoblju od 

dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja 

novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, 

osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja 

prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. 

 

 Uz članak 3.  

 

 Ovom odredbom se Vladi Republike Hrvatske utvrđuje obveza podnošenja izvješća 

Hrvatskome saboru o uredbama koje je donijela prema odredbama članaka 1. i 2. ovoga 

Zakona. 

 

 Uz članak 4.  

 

 Prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, uredbe donesene na 

temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene 

ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Vodeći računa o tome, odredbom ovoga članka 

utvrđuje se da uredbe donesene na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 

uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 

136/21.), a koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi, a najdulje do 

30. studenoga 2023. 

 

 Uz članak 5.  

 

 Ovom odredbom utvrđuje se prestanak važenja Zakona o ovlasti Vlade Republike 

Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne 

novine“, broj 136/21.). 

 

 Uz članak 6.  

 

 Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ovoga Zakona. 
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PRILOG        -           Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
 

 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA 0 PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga 
zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 
uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskoga sabora

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga 
zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 
uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskoga sabora

Datum dokumenta 6. lipnja 2022. godine

Verzija dokumenta 1.

Vrsta dokumenta Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da 
uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga 
Hrvatskoga sabora

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

109.

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta Ministarstvo pravosuđa i uprave

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?

DA

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje?

Ako nije, zašto?

Objava na mrežnim stranicama Središnjeg portala 
(https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard) u 
razdoblju od 26. travnja 2022. do 26. svibnja 2022.



Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Na portalu e-savjetovanje nisu zaprimljene 
primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga neprihvaćanja

--

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova prilikom provedbe savjetovanja.
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