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Odjel za europske poslove, Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru, br. 101, siječanj 2023. 

 

Odjel za europske poslove  

Bilten EUROPSKI POSLOVI U HRVATSKOME SABORU 
 Br. 101, siječanj 2023. 

 

 

 

Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru mjesečna je publikacija koju objavljuje Odjel za 

europske poslove. Bilten daje pregled europskih poslova u Saboru koji proizlaze iz članstva 

Republike Hrvatske u Europskoj uniji.  

 

Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice Europske unije, sudjeluje u procesu 

donošenja odluka na europskoj razini putem nadzora nad aktivnostima Vlade u institucijama 

Europske unije te izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz 

Lisabona. 

 

 

AKTIVNOSTI ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE 

 

 

Odbor za europske poslove obavlja europske poslove u skladu sa Zakonom o suradnji 

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom 

Hrvatskoga sabora. 

 

Sjednice Odbora 

 

U prosincu 2022. Odbor je održao pet sjednica: 

 

51. sjednicu, održanu 2. prosinca 2022., na kojoj je raspravljao i donio zaključke o četiri 

stajališta iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

 

52. sjednicu, zajedničku sa Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, održanu 

6. prosinca 2022., na kojoj je predsjednik Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog 

parlamenta Younous Omarjee  predstavio Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. lipnja 2022. 

o otocima i kohezijskoj politici: trenutačno stanje i budući izazovi. 

 

U Rezoluciji Europski parlament prepoznaje izoliranost kao trajni strukturni nedostatak 

europskih otoka te napominje da je iz tog razloga potrebno razviti strategije integracije kako bi 

se otocima omogućilo da se suoče s izazovima i prevladaju prepreke koje uzrokuje njihova 

izoliranost.  

 

Posebno je naglašeno da se europski otoci, iako se suočavaju sa zajedničkim izazovima, 

razlikuju po zemljopisnim obilježjima i institucijskom ustroju, što znači da je ključno usvojiti 

fleksibilna rješenja kojima se te posebnosti uzimaju u obzir. 

https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/bilten-o-europskim-poslovima
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_HR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_HR.html
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Rezolucija  izražava žaljenje zbog nedostatka vizije EU-a za europske otoke te poziva na razvoj 

europske vizije za otoke i na maksimalno iskorištavanje prednosti otoka te u tom smislu poziva 

Europsku komisiju da provede dinamičnu procjenu članka 174. UFEU-a i da na temelju njega 

osmisli istinski europski program za otoke i izradi europsku strategiju za otoke temeljenu na 

ovom izvješću, a koja je u skladu s lokalnim potrebama i okolnostima na terenu te kojom bi se 

uzele u obzir posebnosti svih morskih bazena EU-a. Također, Rezolucijom se poziva Komisiju 

da provede studiju o različitim stanjima otočnih teritorija i da razmotri strategiju za otoke s 

konkretnim prijedlozima. 

 

Sjednica je prenošena na YouTube kanalu Hrvatskoga sabora, gdje je dostupna i snimka 

sjednice: https://www.youtube.com/watch?v=0y2Hlkk7JzI . 

 

53. sjednicu, održanu 9. prosinca 2022., na kojoj je raspravljao i donio zaključke o dva stajališta 

iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

 

54. sjednicu, održanu 15. prosinca 2022., na kojoj je raspravljao i donio zaključke o četiri 

stajališta iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

 

55. sjednicu, zajedničku s Odborom za vanjsku politiku, održanu 15. prosinca 2022., na kojoj 

je raspravljao o Izvješću Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastancima Vijeća 

Europske unije za vanjske poslove, te Vijeća za opće poslove, održanima u studenome i 

prosincu. 

 

Zaključak Odbora o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a 

 

Odbor je na 51., 53. i 54. sjednici raspravljao i donio zaključke o sljedećim stajalištima iz 

Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu: 

 

- D.E.U. br. 21/038 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/631 u pogledu postrožavanja 

standardnih vrijednosti emisija CO2 za nova osobna vozila i nova laka gospodarska 

vozila u skladu s povećanjem klimatskih ambicija Unije COM(2021) 556  

 

- D.E.U. br. 21/039 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/842 o obvezujućem godišnjem 

smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim 

se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog 

sporazuma COM (2021) 555  

 

- D.E.U. br. 21/040 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i 

Vijeća, Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 98/70/EZ 

https://www.youtube.com/watch?v=0y2Hlkk7JzI
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026564
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026591
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026592
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Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu promicanja energije iz obnovljivih izvora te 

o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća (EU) 2015/652 COM(2021) 557  

 

- D.E.U. br. 21/041 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (preinaka) COM(2021) 558   

 

- D.E.U. br. 21/042 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 

2008/99/EZ, COM (2021) 851  

 

- D.E.U. br. 21/043 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o uspostavi platforme za suradnju za potporu radu zajedničkih 

istražnih timova i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726, COM (2021) 756  

 

- D.E.U. br. 21/044  Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća 

i Odluke Vijeća 2005/671/PUP u pogledu digitalne razmjene podataka u predmetima 

povezanima s terorizmom, COM (2021) 757  

 

- D.E.U. br. 21/046 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji COM (2022) 105  

 

- D.E.U. br. 21/049 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u 

prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te o izmjeni određenih 

akata u području pravosudne suradnje COM (2021) 759  

 

- D.E.U. br. 21/053 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog 

zlostavljanja djece COM (2022) 209  

 

 

NADZOR NAD AKTIVNOSTIMA VLADE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE 

 

 

Sastanci Vijeća Europske unije 

 

Dostava stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije radnim tijelima 

 

U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za 

europske poslove je u prosincu 2022. dostavio radnim tijelima Hrvatskoga sabora 13 stajališta 

Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima: 

 

https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026593
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026676
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026677
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026678
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026782
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
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 Stajalište Republike Hrvatske za 3915. sastanak Vijeća za konkurentnost – unutarnje 

tržište i industrija (COMPET), održanoga 1. prosinca, dostavljeno je Odboru za 

gospodarstvo, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3915-1. sastanak Vijeća za konkurentnost – 

istraživanje i svemir (COMPET), održanoga 2. prosinca, dostavljeno je Odboru za 

gospodarstvo, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3917. sastanak i 3917-1. sastanak Vijeća za promet, 

telekomunikacije i energetiku (TTE), u sastavu ministara prometa i telekomunikacija, 

održanoga 5. i 6. prosinca, dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za 

pomorstvo, promet i infrastrukturu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3918. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske 

poslove (ECOFIN – proračun), održanoga 6. prosinca, dostavljeno je Odboru za 

financije i državni proračun, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3919. sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 

politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača (EPSCO), održanoga 8. prosinca, dostavljeno je 

Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3919-1. sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu 

politiku, zdravstvo i zaštitu potrošača (EPSCO), u sastavu ministara zdravstva 

održanoga 9. prosinca, dostavljeno je Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3920. sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnja pitanja 

(JHA), održanoga 8. i 9. prosinca dostavljeno je Odboru za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost i Odboru za pravosuđe, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3921. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 

(AGRIFISH), održanoga 11. i 12. prosinca, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3922. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 

održanoga 12. prosinca, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3923. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 

održanoga 13. prosinca, dostavljeno je Odboru za europske poslove, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3924. sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i 

energetiku (TTE), u sastavu ministara energetike, održanoga 13. prosinca, dostavljeno 

je Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3925. sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i 

energetiku (TTE), u sastavu ministara energetike, održanoga 19. prosinca, dostavljeno 

je Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3926. sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), održanoga 20. 

prosinca, dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2022/12/01/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2022/12/02/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/12/05/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/12/06/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/12/06/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/epsco/2022/12/08/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/epsco/2022/12/09/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/jha/2022/12/08-09/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/agrifish/2022/12/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/12/12/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/gac/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/12/19/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/12/19/
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IZRAVNO DOSTAVLJENI DOKUMENTI EUROPSKE UNIJE 

 

 

Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije 

Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih 

i nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte.  

 

Ured za međunarodne i europske poslove dnevno objavljuje izravno dostavljene dokumente na 

mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora u rubrici Postupanje s dokumentima EU-a, s pratećim 

informacijama o: oznaci akta, postupku donošenja, datumu dostave i roku za provjeru načela 

supsidijarnosti, stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu, 

području politika kojemu dokument pripada te nazivu inicijative iz programa rada Komisije.  

  

U razdoblju od 1. do 27. prosinca 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile 

Hrvatskome saboru ukupno 50 pravnih akata na hrvatskome jeziku, od toga 18 prijedloga 

obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 32 neobvezujuća pravna 

akta.  

 

U razdoblju od 1. siječnja do 27. prosinca 2022. institucije Europske unije izravno su 

dostavile  Hrvatskome saboru 652 pravna akta na hrvatskome jeziku, od toga 365 prijedloga 

obvezujućih akata u  zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 287 neobvezujućih pravnih 

akata, koje su djelatnici Odjela stručno obradili i objavili na mrežnoj stranici Sabora, s 

pripadajućim informacijama o postupanju za svaki dostavljeni dokument.  

 

 

Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku 

 

Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka 

koje u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije.  

 

U postupku donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske 

unije i država članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela 

supsidijarnosti u roku od osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije. 

 

Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani 

prema nadležnostima odbora u Europskom parlamentu. 

 

Pregled izravno dostavljenih dokumenata Europske unije u zakonodavnom postupku u 

razdoblju od 1. do 27. prosinca 2022. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F01
https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/postupanje-s-dokumentima-eu
https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/postupanje-s-dokumentima-eu
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USTAVNA I PRAVNA PITANJA 

 
Oznaka akta                       Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

695 

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o nadležnosti, mjerodavnom pravu, 

priznavanju odluka i prihvaćanju javnih isprava u pitanjima 

roditeljstva i o uspostavi europske potvrde o roditeljstvu 

19. 12. 2022. 

… 

 

 

PRAVA ŽENA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

 
Oznaka akta                       Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

689 
Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o standardima za tijela za 

jednakost u području jednakog postupanja prema osobama bez 

obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo, jednakog postupanja 

u području zapošljavanja i rada prema osobama bez obzira na 

njihovu vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili seksualnu 

orijentaciju, jednakog postupanja prema ženama i muškarcima u 

pitanjima socijalne sigurnosti te u pristupu i nabavi robe, odnosno 

pružanju usluga, te o brisanju članka 13. Direktive 2000/43/EZ i 

članka 12. Direktive 2004/113/EZ 

8. 12. 2022. 

28. 2. 2023. 

 

COM (2022) 

688 

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I 

VIJEĆA o standardima za tijela za jednakost u području jednakog 

postupanja prema ženama i muškarcima te njihovih jednakih 

mogućnosti u pitanjima zapošljavanja i rada te o brisanju članka 

20. Direktive 2006/54/EZ i članka 11. Direktive 2010/41/EU 

8. 12. 2022. 

2. 3. 2023. 

 

 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

 
Oznaka akta                       Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

721 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

pristojbama i naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za 

lijekove, o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i 

Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 i 

Uredbe (EU) 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća 

13. 12. 2022. 

… 

COM (2022) 

586 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

homologaciji motornih vozila i motora te sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila 

s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7) i o 

stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 

595/2009 

15. 12. 2022. 

… 

 

 

 

 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-695
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-695
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-689
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-689
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-688
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-688
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-721
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-721
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-586
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-586
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GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI 

 

Oznaka akta                       Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

684 

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I 

VIJEĆA o definiciji kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih 

mjera ograničavanja 

2. 12. 2022. 

… 

 

 

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA 

 

 

Hrvatski sabor usklađuje zakonodavstvo s pravom Europske unije u postupku prema kojemu 

svi prijedlozi zakona kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s europskim nose oznaku 

„P.Z.E.“ 

 

Sabor donosi godišnji plan usklađivanja zakonodavstva, koji je sastavni dio Vladina programa 

za preuzimanje i provedbu pravne stečevine i osnovni je dokument u postupku preuzimanja i 

provedbe prava Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo.  

 

Usklađeni zakoni dostupni su u e-Doc bazi Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskoga 

sabora. 

 

Hrvatski sabor je u prosincu 2022. donio 14 zakona usklađenih s pravom Europske unije:  

 

PZE Br. 

prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status R.br. 

čitanja 

Vrsta 

postupka 

PZE 277 

Konačni prijedlog zakona o 

olakšavanju uporabe 

financijskih u drugih 

informacija u svrhu 

sprječavanja, otkrivanja, 

istraživanja ili progona teških 

kaznenih djela 

10 13 donesen 2. redovni 

PZE 298 

Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona 

o radnom vremenu, obveznim 

odmorima mobilnih radnika i 

uređajima za bilježenje u 

cestovnom prijevozu 

10 13 donesen 2. redovni 

PZE 299 
Konačni prijedlog zakona o 

zdravlju životinja 

10 13 donesen 2. redovni 

PZE 314 

Konačni prijedlog zakona o 

provedbi Uredbe (EU) 

2019/1238 o paneuropskom 

osobnom mirovinskom 

proizvodu (PEPP) 

10 13 donesen 2. redovni 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-684
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-684
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026532
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PZE 321 

Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona 

o tržištu kapitala 

10 14 donesen 2. redovni 

PZE 389 

Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona 

o poljoprivredi 

10 14 donesen 2. redovni 

PZE 394 

Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona 

o radu 

10 14 donesen 2.  redovni  

PZE 395 
Konačni prijedlog zakona o 

suzbijanju neprijavljenog rada 

10 14 donesen 2. redovni 

PZE 396 

Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona 

o administrativnoj suradnji u 

području poreza 

10 14 donesen 2. redovni 

PZE 410 

Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

sprječavanju pranja novca i 

financiranja terorizma, s 

Konačnim prijedlogom zakona 

10 13 donesen 1. i 2. hitni 

PZE 424 

Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o nadzoru 

državne granice, s Konačnim 

prijedlogom zakona 

10 14 donesen    1. i 2. hitni 

PZE 425 
Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o strancima 

10 14 donesen 1. i 2. hitni 

PZE 430 

Prijedlog zakon o rodiljnim i 

roditeljskim potporama, s 

Konačnim prijedlogom zakona 

10 14 donesen 1. i 2. hitni 

PZE 431 

Prijedlog zakona o dodatnom 

porezu na dobit, s Konačnim 

prijedlogom zakona 

10 14 donesen 1. i 2. hitni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredništvo: Tanja Babić, Tatjana Briški, Snježana Ramljak, Mario Straka, Jelena Špiljak  

©Hrvatski sabor / Kontakt: ured-mep@sabor.hr 

https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/odrzana-tematska-sjednica-odbora-za-poljoprivredu-o-poslovanju-i-nastavku
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