
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE 

IMOVINE 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA ZAKONE I PODZAKONSKE PROPISE 

MINISTARSTVA KOJI SE PLANIRAJU DONOSITI U 2022. GODINI 

 

Naziv propisa  Očekivano vrijeme 

donošenja (I, II, III ili 

IV tromjesečje 2022.) 

Okvirno vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja  (I, II, III 

ili IV tromjesečje 

2022.) 

Okvirno vrijeme provedbe 

savjetovanja na drugi način 

– javne rasprave, okrugli 

stolovi, sudjelovanje u 

radnim skupinama 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

gradnji 

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

prostornom uređenju  

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

najmu stanova 

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o postupanju 

s nezakonito 

izgrađenom 

infrastrukturom 

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o izmjenama i 

dopunama Zakona o 

upravljanju 

državnom imovinom 

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o upravljanju 

i održavanju zgrada  

II. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Zakon o pravnim 

osobama u 

vlasništvu Republike 

Hrvatske  

III. tromjesečje 2022. III. tromjesečje 2022. kontinuirano 

Uredba o 

određivanju 

građevina, drugih 

zahvata u prostoru i 

površina državnog i 

područnog 

(regionalnog) 

značaja („Narodne 

novine“, br. 37/14, 

154/14 i 30/21) 

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.         / 

Izmjene i dopune 

Pravilnika o 

jednostavnim i 

drugim građevinama 

i radovima 

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.           / 



(„Narodne novine“ 

broj 112/17, 34/18, 

36/19, 98/19, 31/20) 

Izmjene i dopune 

Pravilnika o 

zahvatima u prostoru 

koji se ne smatraju 

građenjem, a za koje 

se izdaje lokacijska 

dozvola („Narodne 

novine“ broj 105/17, 

108/17) 

II. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022.          / 

Izmjene i dopune 

Pravilnika o 

obveznom sadržaju 

idejnog projekta  

(„Narodne novine“ 

broj 118/19, 65/20) 

II. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022.          / 

Izmjene i dopune 

Pravilnika o 

obveznom sadržaju i 

opremanju projekata 

građevina 

(„Narodne novine“ 

broj 118/19, 65/20)  

II. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022.          / 

Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana 

uređenja državnog 

značaja „Skijaški 

kompleks“ 

Medvednica  

III. tromjesečje 2022.  I. tromjesečje 2022.         / 

Uredba o uvjetima 

za izbor i 

imenovanje članova 

nadzornih odbora i 

uprava pravnih 

osoba od posebnog 

interesa za 

Republiku Hrvatsku 

i načinu njihova 

izbora 

I. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.         / 

Uredba o stanovima 

za službene potrebe 

III. tromjesečje 2022. III. tromjesečje 2022.         / 

Uredba o izmjenama 

i dopunama Uredbe 

o postupcima koji 

prethode sklapanju 

pravnih poslova 

raspolaganja 

nekretninama u 

III. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022.        / 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html


vlasništvu Republike 

Hrvatske u svrhu 

prodaje, razvrgnuća, 

suvlasničke 

zajednice, zamjene, 

davanja u zakup ili 

najam te u 

postupcima u vezi sa 

stjecanjem 

nekretnina i drugih 

stvarnih prava u 

korist Republike 

Hrvatske  

Uredba o izmjenama 

i dopunama Uredbe 

o postupcima koji 

prethode sklapanju 

pravnih poslova 

raspolaganja 

nekretninama u 

vlasništvu Republike 

Hrvatske u svrhu 

osnivanja prava 

građenja i prava 

služnosti 

III. tromjesečje 2022. II. tromjesečje 2022.                / 

Uredba o zakupu i 

kupoprodaji 

poslovnog prostora  

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.             / 

Uredba o načinu 

određivanja 

početnog iznos 

zakupnine za 

turističko zemljište 

na kojemu su 

izgrađeni hoteli i 

turistička naselja, 

načinu obračuna 

zakupnine i drugih 

naknada te 

obveznom sadržaju 

ugovora o zakupu 

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.            / 

Uredba o načinu 

određivanja 

početnog iznosa 

zakupnine za 

turističko zemljište u 

kampu, načinu 

obračuna zakupnine i 

drugih naknada te 

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.            / 



obveznom sadržaju 

ugovora o zakupu 

Godišnji plan 

upravljanja 

državnom imovinom 

za 2022. godinu 

II. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.            / 

Godišnji plan 

upravljanja 

državnom imovinom 

za 2023. godinu 

IV. tromjesečje 2022. IV. tromjesečje 2022.            / 

Nacionalni plan za 

razvoj vještina u 

kontekstu zelenih 

poslova vezanih uz 

energetsku obnovu i 

obnovu nakon 

potresa 

IV. tromjesečje 2022. IV. tromjesečje 2022.            / 

Tehnički propis o 

osiguranju 

pristupačnosti 

građevina osobama s 

invaliditetom i 

smanjene 

pokretljivosti 

IV. tromjesečje 2022. I. tromjesečje 2022.            / 

Tehnički propis za 

betonske kolnike 

IV. tromjesečje 2022. III. tromjesečje 2022.           / 

Pravilnik o stručnom 

ispitu osoba koje 

obavljaju poslove 

graditeljstva i 

prostornoga uređenja 

IV. tromjesečje 2022. IV. tromjesečje 2022.          / 

Program energetske 

obnove zgrada 

javnog sektora do 

2030. godine 

 

I. tromjesečje 2022. 

 

I. tromjesečje 2022. 

        / 

Program energetske 

obnove obiteljskih 

kuća za razdoblje do 

2030. godine 

 

I. tromjesečje 2022. 

 

I. tromjesečje 2022. 

         / 

 

 

 


