
 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA  
 
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA ZAKONE I PODZAKONSKE PROPISE 
MINISTARSTVA KOJI SE PLANIRAJU DONOSITI U 2020. GODINI  
 
 Naziv propisa  Očekivano vrijeme 

donošenja (I, II, III 
ili IV tromjesečje 
2020.) 

Okvirno vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja  (I, 
II, III ili IV 
tromjesečje 2020.) 

Okvirno vrijeme 
provedbe 
savjetovanja na 
drugi način – 
javne rasprave, 
okrugli stolovi, 
sudjelovanje u 
radnim 
skupinama 

1. Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o građevnim 
proizvodima (EU) 

II. tromjesečje 
2020. 

IV. tromjesečje 
2019. 

            / 

2. Zakon o upravljanju i 
održavanju zgrada (PUP) 

II. tromjesečje 
2020. 

II. tromjesečje 
2020. 

            / 

3. Zakon o izmjenama i dopuni 
Zakona o grobljima 

IV. tromjesečje 
2020. 

III. tromjesečje 
2020.  

           / 

4. Zakon o izmjeni Zakona o 
subvencioniranju stambenih 
kredita   

IV. tromjesečje 
2020. 

III. tromjesečje 
2020. 

           / 

5. Uredba o izmjenama i 
dopunama Uredbe o 
određivanju građevina, drugih 
zahvata u prostoru i površina 
državnog i područnog 
(regionalnog) značaja 

II. tromjesečje 
2020. 

I. tromjesečje 
2020.  

            / 

6. Pravilnik o informacijskom 
sustavu tržišta nekretnina  

II. tromjesečje 
2020. 

III. tromjesečje 
2019. 

            / 

7. Pravilnik o jednostavnim i 
drugim građevinama i 
radovima  

II .tromjesečje 
2020.  

I. tromjesečje 
2020. 

            / 

8. Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o 
energetskom pregledu zgrade i 
energetskom certificiranju (EU) 

I. tromjesečje 2020. I. tromjesečje 
2020.  

           / 

9. Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o kontroli 
energetskog certifikata zgrade i 
izvješća o redovitom pregledu 
sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u 
zgradi (EU) 

I. tromjesečje 2020. I. tromjesečje 
2020. 

           / 

10. Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o osobama 

I. tromjesečje 2020.  I. tromjesečje 
2020.  

            / 



ovlaštenim za energetsko 
certificiranje, energetski 
pregled zgrade i redoviti 
pregled sustava grijanja i 
sustava hlađenja ili 
klimatizacije u zgradi  

11. Pravilnik o izmjeni i dopuni 
Pravilnika o izdavanju 
suglasnosti za obavljanje 
stručnih poslova prostornog 
uređenja  

III. tromjesečje 
2020. 

II. tromjesečje 
2020. 

           / 

12. Tehnički propis o izmjenama i 
dopunama Tehničkog propisa o 
racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama 
(EU) 

I. tromjesečje 2020.  I. tromjesečje 
2020. 

           / 

13. Izmjene i dopune Programa 
energetske obnove obiteljskih 
kuća za razdoblje od 2014. do 
2020. godine s detaljnim 
planom za razdoblje od 2014. 
do 2016.  

I. tromjesečje 2020.  I. tromjesečje 
2020.  

           / 

14. Dugoročna strategija obnove 
nacionalnog fonda zgrada do 
2050.  

I. tromjesečje 2020. I. tromjesečje 
2020. 

I. tromjesečje 
2020. 

15.  Program energetske obnove 
zgrada koje imaju status 
kulturnog dobra za razdoblje 
2021.-2030. godine  

II. tromjesečje 
2020. 

II. tromjesečje 
2020. 

II. tromjesečje 
2020.  

16. Program razvoja zelene 
infrastrukture u urbanim 
područjima za razdoblje 2021. 
do 2030. godine  

II. tromjesečje 
2020. 

I. tromjesečje 
2020. 

          / 

17. Program razvoja kružnog 
gospodarenja prostorom i 
zgradama za razdoblje 2021. do 
2030. godine  

II. tromjesečje 
2020. 

I. tromjesečje 
2020. 

         / 

18. Poziv na dostavu projektnih 
prijedloga „Energetska obnova 
i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog 
sektora“ 

II. tromjesečje 
2020. 

II. tromjesečje 
2020. 

         / 

 


