


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-01/88
URBROJ: 50301-05/14-22-5

Zagreb, 24. kolovoza 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, s 
Konačnim prijedlogom zakona

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., 29/18., 
53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike 
Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, 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 ministra financija dr. se. Marka Primorca, 
ministricu poljoprivrede mr. sc. Mariju Vučković i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu 
Župana, Stjepana Čuraja, Tugomira Majdaka, Zdravka Tušeka i Šimu Mršića.
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Zagreb, kolovoz 2022.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O  

HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

  
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 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  
 

Ocjena stanja  

 

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori („Narodne novine“, broj 51/15.) (u daljnjem 

tekstu: Zakon) je na snazi od 20. svibnja 2015., a njime se osniva Hrvatska agronomska komora 

te se uređuje njezin temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje. 

 

U skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom 

(„Narodne novine“, broj 146/20.) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi 

zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj potrebno je izmijeniti određene odredbe Zakona radi pune prilagodbe hrvatskog 

zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

Pitanja koja se trebaju urediti Zakonom 

 

Normativnim intervencijama, putem izmjene Zakona, osigurat će se prilagodba 

hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

Kako bi se osigurala prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene 

valute u Republici Hrvatskoj potrebno je iznos prekršaja iz članka 35. Zakona propisati u 

eurima.  

 

Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći 

 

Predloženim zakonom osigurat će se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju 

eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 
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IV.  PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Prema odredbi članka 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“, 

br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 

i 123/20.), zakon se može donijeti po hitnom postupku, kada to zahtijevaju osobito opravdani 

razlozi, koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. 

 

Zakonom o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori isključivo se unose 

izmjene zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te se predlaže donošenje 

ovoga Zakona po hitnom postupku.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ 

AGRONOMSKOJ KOMORI  

  

Članak 1. 

 

U Zakonu o Hrvatskoj agronomskoj komori („Narodne novine“, broj 51/15.), u članku 35. 

stavku 1. riječi: „5.000,00 do 15.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: ,,660,00 do 1.990,00 

eura“. 

 

 

Članak 2.  

 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao 

službene  valute u Republici Hrvatskoj. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Uz članak 1.  

 

Zbog uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske predloženom izmjenom novčana 

kazna iz članka 35. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori propisuje se u eurima. 

 

Uz članak 2. 

 

Ovim se člankom određuje dan stupanja na snagu Zakona. 
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TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA  

 

 

Članak 35. 

(1) Novčana kazna iz članka 33. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 

5.000,00 do 15.000,00 kuna. 

(2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore. 

(3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda 

ovlaštenih agronoma i njihova namjena. 
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZAC
IZVJEŠĆA 0 PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj 
agronomskoj komori, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje

Ministarstvo poljoprivrede

Svrha dokumenta Postojećim Zakonom o Hrvatskoj agronomskoj komori
(Narodne novine, broj 51/15) (u daljnjem tekstu: Zakon o 
Hrvatskoj agronomskoj komori) osniva se Hrvatska 
agronomska komora te se uređuje njezin temeljni ustroj, 
djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje.
U skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene 
hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20) i 
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o provedbi 
zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao 
službene valute u Republici Hrvatskoj, u odredbama Zakona o 
Hrvatskoj agronomskoj komori koji se odnose na pozivanje na 
kunu izvršit će se prilagodba s Odlukom o donošenju 
Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom radi pune 
prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao 
službene valute što će doprinijeti da Republika Hrvatska 
postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta 
euro.

Datum dokumenta 29. srpnja 2022.

Verzija dokumenta prva

Vrsta dokumenta Zakon

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj 
agronomskoj komori, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

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

nema

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta

Ministarstvo poljoprivrede

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

U Povjerenstvo za izradu Nacrt prijedloga zakona o 
izmjenama Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, s 
Nacrtom konačnog prijedloga zakona bili su uključeni 
predstavnici Državnog inspektorata Republike Hrvatske, 
Hrvatske agronomske komore, Hrvatske udruge poslodavaca 
i predstavnici nositelja izrade propisa Ministarstva 
poljoprivrede.
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Je li nacrt bio objavljen na Navedeni Zakon je bio objavljen na portalu e-savjetovanje u
internetskim stranicama ili na drugi svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u

razdoblju od 29. srpnja do 13. kolovoza 2022. godine.odgovarajući način?

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

Ako nije, zašto?

Koji su predstavnici zainteresirane Tomislav Pavošević (fizička osoba) dostavio je očitovanje 
javnosti dostavili svoja očitovanja?

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI Dostavljena primjedba nije prihvaćena jer se konverzija kune

Primjedbe koje su prihvaćene
u euro obavlja sukladno Zakonu o uvođenju eura kao 
službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 
57/22).

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje

Troškovi provedenog savjetovanja Nema
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Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o 
Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj 

agronomskoj komori, s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni Korisnik/Sekcija/Komentar
broj

1 Tomislav Pavošević
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O 
HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI
Prijedlog: S obzirom da se radi o iznosima za kazne 
predlažem da se konverzija kune u euro izvede više 
„okruglim" brojevima „600,00 do 2.000,00 eura“. 
Obrazloženje: Novčani iznosi koji se navode u 
propisima kao što su zakoni moraju biti brzo i lako 
prepoznatljivi pa se u pravilu uzimaju takozvani 
okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće 
znamenke. Upravo su tako u postojećem Zakonu 
propisane kazne u kunama („od 5.000,00 do 
15.000,00 kuna") pa bi bilo dobro isti princip zadržati 
i kod konverzije u euro. Uostalom, Zakon je ionako u 
nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje 
samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu 
izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može 
predložiti svaki iznos istog reda veličine. Kada bi se 
kazne prvi put propisivale u okolnostima da se 
primjenjuje euro, sigurno bi se uzeo raspon od 
500,00 do 2000,00 eura. Dakle, preporuka bi bila da 
se okrugli brojevi za kune zamjene okruglim 
brojevima za euro.

Odgovor

Nije prihvaćen
Konverzija kune u euro obavlja se sukladno Zakonu o 
uvođenju eura kao službene valute u Republici 
Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22).
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