
 

 

 
  

 
  

  
 

 
 

 

Pregled stanja na 
jedinstvenom tržištu 

 

Rezultati po državi članici 

 

Hrvatska 
 

(Razdoblje izvješćivanja: 2015.) 

 

 



 
Hrvatska Razdoblje izvješćivanja 2015.  

 

Prenošenje prava 

Deficit prijenosa: 0,3 % (u posljednjem izvješću: 0,1 %) – riječ je o blagom povećanju, no 

Hrvatska je i dalje jedna od sedam država članica koje su ostvarile dva predložena cilja od 

0,5 % (u pogledu deficita prijenosa i deficita usklađenosti). 

Prosjek EU-a = 0,7 %; Predloženi cilj (iz Akta o jedinstvenom tržištu) = 0,5 %  

Direktive s čijim se prenošenjem kasni: 3 (u posljednjem izvješću: 1) te ni jedna s 

kašnjenjem duljim od 2 godine. 

Prosječno kašnjenje: 9,2 mjeseca (u posljednjem izvješću: 11,2 mjeseci) – Hrvatska je jedna 

od šest država članica koje su smanjile prosječno kašnjenje u prenošenju ili su ga zadržale na 

istoj razini. 

Prosjek EU-a = 10,1 mjeseci  

Deficit usklađenosti: 0,5 % (u posljednjem izvješću: 0,3 %) – povećanje zbog činjenice da je 

Hrvatska tek odnedavno država članica (od srpnja 2013.): provjere usklađenosti mjera 

prenošenja koje je Hrvatska prijavila prije toga i dalje su u tijeku, a u vezi s utvrđenim 

problemima pokrenuti su postupci. 

Prosjek EU-a = 0,7 %; Predloženi cilj (iz Akta o jedinstvenom tržištu) = 0,5 %  

 

 

Povrede prava 

Predmeti u postupku: 14 (7 novih predmeta i 1 zaključen predmet; u posljednjem 

izvješću: 8) – riječ je o najvećem povećanju broja predmeta povezanih s jedinstvenim tržištem 

u svim državama članicama (zbog relativno nedavnog pristupanja Hrvatske EU-u). 

(Prosjek EU-a = 26 predmeta) 

Problematični sektori: gospodarenje otpadom (3 predmeta = 21 % svih predmeta u 

postupku). 

Prosječno trajanje predmeta: 7,6 mjeseci za 14 predmeta koji još nisu upućeni Sudu (u 

posljednjem izvješću: 3,8 mjeseci) – povećanje zbog i. relativno nedavnog pristupanja ii. 

malog broja zaključenih predmeta od posljednjeg izvješća. 

(Prosjek EU-a = 30,7 mjeseci) 
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Poštovanje odluka suda: nema predmeta u toj fazi postupka (u posljednjem izvješću: isto). 

(Prosjek EU-a = 21 mjesec) 

 

EU Pilot 

Prosječno odzivno vrijeme Hrvatske u skladu je s referentnom vrijednošću utvrđenom u 

okviru sustava EU Pilot od 70 dana. 

 

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta 

Rezultati – dobri, no pokazatelji upućuju na nešto slabije rezultate u odnosu na 2014. 

 Hrvatska sada bilježi rezultate slabije od prosjeka EU-a u 3 pokazatelja. 

 Svi pokazatelji upućuju na slabije rezultate u odnosu na 2014. 

 Ima prostora za brže rješavanje zahtjeva. 

 

 

EURES 

Nacionalni pružatelj usluga: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) 

EURES-ovi savjetnici (na nacionalnoj razini): 6 

Uspješnost: prosječna. No stanje se može poboljšati s povećanjem broja EURES-ovih 

savjetnika te će se, u skladu s Uredbom u EURES-u, objaviti veći postotak slobodnih radnih 

mjesta. 

 

Vaša Europa 

Nacionalni ekvivalent?  
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Portal za građane na hrvatskom jeziku: www.gov.hr  

Portal za poduzetnike na hrvatskom i engleskom jeziku: www.psc.hr/  

Ostvareni rezultati u predmetnom razdoblju  

Hrvatska: 

 povezivanje sadržaja nacionalnog portala sa sadržajem portala Vaša Europa 

 aktivno sudjelovanje u radu uredničkog odbora 

 odgovaranje na sve zahtjeve za informacije povezane s web-mjestom 

 promotivne aktivnosti i povratno povezivanje nacionalnih web-mjesta s portalom Vaša 

Europa. 

Preporučeno djelovanje  

Potrebno je i dalje: 

 osiguravati stabilnu zastupljenost u uredničkom odboru 

 sudjelovati na sastancima odbora dvaput godišnje 

 povezivati sadržaj / na zahtjev pružati informacije o tome kako država primjenjuje 

pravila jedinstvenog tržišta 

 podizati svijest o portalu Vaša Europa u državnoj upravi te među potencijalnim 

krajnjim korisnicima 

 povezivati nacionalna web-mjesta s portalom Vaša Europa. 

Potrebno je poduzeti sljedeće mjere: 

 osigurati informacije o tome kako Hrvatska primjenjuje pravila jedinstvenog tržišta 

koje do sada nisu dostavljene. 

 

SOLVIT 

 Opterećenje (broj predmeta) – srednje  

Podneseni predmeti: 24 (17 u 2014.) 

Zaprimljeni predmeti: 63 (39 u 2014.) 

 Stopa rješavanja: 86 % (85 % u 2014.) 

 Vrijeme obrade (nacionalni centar) 

Odgovor u roku od sedam dana:  89 % (93 % u 2014.) – ocjena dobar 

Predmeti pripremljeni u roku od 30 dana:  96 % (94 % u 2014.) – ocjena dobar  

 Vrijeme obrade (nadležni centar) 

Predmeti zaključeni u roku od 10 tjedana: 73 % (61 % u 2014.) – potrebno 

poboljšanje  

 Osoblje  

Kontinuitet – ocjena dobar  
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Dostatan broj osoblja  za postojeće opterećenje? – Ne (+ osoblje se ne bavi isključivo 

SOLVIT-om). 

 

Informacijski sustav tehničkih propisa 

 

Javna nabava 

Općenito, rezultati Hrvatske u 2015. nisu bili zadovoljavajući. Za više informacija: 

Uspješnost javne nabave. 
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Poštanske usluge 

Radi jednostavnije analize države članice EU-a svrstane su u tri skupine, na temelju apsolutnog 
BDP-a po glavi stanovnika i datuma pristupanja EU-u (metodologija primijenjena u studiji 
poštanskog sektora (2010. – 2013.).  

 Zapadne – Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Luksemburg, 
Nizozemska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina  

 Južne – Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španjolska  

 Istočne – Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, 
Slovačka, Slovenija i Hrvatska.  

Cijene izražene paritetom kupovne moći (PKM) 

 Domaće cijene u razdoblju 2010. – 2014. (u PKM): stabilne između 2013. (0,65 

PKM) i 2014. (0,64 PKM) 

 Kretanje cijena na prekograničnoj razini u razdoblju 2010. – 2014. (u PKM): 

stabilne između 2013. i 2014. (1,58 PKM) 

 Vrijeme prijenosa D+1 (nacionalni cilj: 85 %): postupno poboljšanje sa 78 % u 

2010. na 86,7 % u 2014. 

 U nekim državama referentni podaci za prethodno razdoblje mogu se blago razlikovati od 

zadnjeg pregleda stanja zbog naknadno dostavljenih ažuriranih podataka. 

 

Trgovina robom i uslugama 

U pogledu uključivanja na jedinstveno tržište robe i usluga hrvatski su rezultati iznad prosjeka 

EU-a. U 2014. oba su se pokazatelja znatno povećala, a postotno povećanje za robu bilo je 

veće nego u ostalim državama članicama. 
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Izravna strana ulaganja 

U 2014. u Hrvatskoj je zabilježeno blago povećanje i priljeva i odljeva izravnih stranih 

ulaganja. 

 


