
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  

GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA ZAKONE I PODZAKONSKE PROPISE 

MINISTARSTVA KOJI SE PLANIRAJU DONOSITI U 2021. GODINI 

 

Naziv propisa 

Očekivano vrijeme 

donošenja  

(I, II, III ili IV 

tromjesečje 2021.) 

Okvirno vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja  (I, II, 

III ili IV tromjesečje 

2021.) 

Okvirno vrijeme 

provedbe 

savjetovanja na drugi 

način – javne 

rasprave, okrugli 

stolovi, sudjelovanje 

u radnim skupinama 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o upravljanju državnom 

imovinom  

III. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021. 

                     / 

Zakon o upravljanju i 

održavanju zgrada (PUP) 

III. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021. 

                    / 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o najmu stanova 

III. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021. 

                   / 

Zakon o izmjenama  i dopunama 

Zakona o gradnji 

IV. tromjesečje 

2021. 

III. tromjesečje 

2021. 

                  / 

Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o prostornom uređenju  

IV. tromjesečje 

2021. 

III. tromjesečje 

2021.  

                  / 

Godišnji plan upravljanja 

državnom imovinom za 2021. 

godinu 

I. tromjesečje 

2021. 

IV. tromjesečje 

2020. 

                  / 

Godišnji plan upravljanja 

državnom imovinom za 2022. 

godinu 

IV. tromjesečje 

2021. 

IV. tromjesečje 

2021. 

                / 

Izvješće o provedbi Godišnjeg 

plana upravljanja državnom 

imovinom za 2020. godinu 

III. tromjesečje 

2021. 

III. tromjesečje 

2021. 

               / 

Uredba o određivanju 

jediničnog iznosa zakupnine za 

turističko zemljište na kojemu je 

izgrađen hotel i turističko 

naselje, način obračuna 

zakupnine i drugih naknada te 

obveznom sadržaju ugovora o 

zakupu  

II. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021. 

               / 

Uredba o određivanju početnog 

iznosa jedinične cijene 

zakupnine za turističko zemljište 

u kampu, načinu obračuna 

zakupnine i drugih naknada te 

obveznom sadržaju ugovora o 

zakupu  

II. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021. 

                     / 

Uredba o uvjetima za izbor i 

imenovanje članova nadzornih 

odbora uprava pravnih osoba od 

III. tromjesečje 

2021.  

III. tromjesečje 

2021. 

                  / 



posebnog interesa za Republiku 

Hrvatsku i načinu njihovih 

izbora  

Izmjene i dopune Uredbe o 

informacijskom sustavu 

prostornog uređenja 

IV. tromjesečje 

2021. 

III. tromjesečje 

2021. (nakon 

Izmjena i dopuna 

Zakona o 

prostornom 

uređenju) 

                  / 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

sadržaju i obveznim prostornim 

pokazateljima izvješća o stanju 

u prostoru  

IV. tromjesečje 

2021. 

III. tromjesečje 

2021. (nakon 

Izmjena i dopuna 

Zakona o 

prostornom 

uređenju) 

                  / 

Pravilnik o prostornim 

planovima  

 III. i IV. 

tromjesečje 2021. 

(nakon Izmjena i 

dopuna Zakona o 

prostornom 

uređenju) 

                 / 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

državnom planu prostornog 

razvoja  

 III. i IV. 

tromjesečje 2021. 

(nakon Izmjena i 

dopuna Zakona o 

prostornom 

uređenju) 

                 / 

Prostorni plan Nacionalnog 

parka Krka 

 IV. tromjesečje 

2021.  

javna rasprava o 

prijedlogu plana i 

strateškoj studiji 

Izmjene i dopune Prostornog 

plana Nacionalnog parka 

Plitvička jezera  

 IV. tromjesečje 

2021.  

javna rasprava o 

prijedlogu plana i 

strateškoj studiji  

Izmjene i dopune Pravilnika o 

osobama ovlaštenim za 

energetsko certificiranje, 

energetski pregled zgrade i 

redoviti pregled sustava grijanja 

i sustava hlađenja ili 

klimatizacije u zgradi (NN 

73/15, 133/15 i 60/20) 

I. tromjesečje 

2021.  

I. tromjesečje 

2021.  

                  / 

Izmjene i dopune Pravilnika o 

kontroli energetskog certifikata 

zgrade i izvješća o redovitom 

pregledu sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije 

u zgradi (73/15 i 54/20) 

I. tromjesečje 

2021.  

I. tromjesečje 

2021. 

                    / 

Program energetske obnove 

obiteljskih kuća za razdoblje od 

2021. do 2030. godine 

II. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021.  

Otvoreni dijalog 

partnera, II. 

tromjesečje 2021. 



Program energetske obnove 

višestambenih zgrada za 

razdoblje od 2021. do 2030. 

godine 

II. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021.  

Otvoreni dijalog 

partnera, II. 

tromjesečje 2021.  

Program energetske obnove 

zgrada javnog sektora za 

razdoblje od 2021. do 2030. 

godine  

II. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021.  

Otvoreni dijalog 

partnera, II. 

tromjesečje 2021. 

Program energetske obnove  

zgrada koje imaju status 

kulturnog dobra za razdoblje od 

2021. do 2030. godine  

II. tromjesečje 

2021. 

II. tromjesečje 

2021. 

Otvoreni dijalog 

partnera, II. 

tromjesečje 2021. 

Tehnički propis o racionalnoj 

uporabi energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama  

III. tromjesečje 

2021.  

III. tromjesečje 

2021.  

                          / 

Program razvoja zelene 

infrastrukture u urbanim 

područjima za razdoblje 2021. 

do 2030. godine  

II. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021. 

                         / 

Program razvoja kružnog 

gospodarenja prostorom i 

zgradama za razdoblje 2021. do 

2030. godine  

II. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021. 

                        / 

Poziv na dostavu projektnih 

prijedloga „Energetska obnova 

višestambenih zgrada“ 

IV. tromjesečje 

2021.  

IV. tromjesečje 

2021.  

                         / 

Tehnički propis za betonske 

kolnike  

IV. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021. 

                        / 

Pravilnik o stručnom ispitu 

osoba koje obavljaju poslove 

graditeljstva i prostornoga 

uređenja  

III. tromjesečje 

2021.  

II. tromjesečje 

2021.  

                        / 

 


