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II. RADNA SKUPINA  
 
 
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __. 2015. 
godine donijela 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije 
 

I. 
 
U Odluci o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije, klase: 022-03/13-04/04, 
urbroja: 50301-25/25-13-3, od 3. siječnja 2013. godine, klase: 022-03/13-04/19, urbroja: 
50301-05/25-13-2, od 24. siječnja 2013. godine, klase: 022-03/13-04/306, urbroja: 50301-
05/25-13-1, od 4. srpnja 2013. godine i klase: 022-03/14-04/192, urbroja: 50301-05/05-14-2, 
od 29. svibnja 2014. godine, točka II. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
 
„U svojstvu članova Radne skupine imenuju se: 
 

1. Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode; 
2. prof. dr. sc. Roko Andričević, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta; 
3. Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije; 
4. mr. sc. Hrvoje Marušić, pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova; 
5. dr. sc. Maroje Lang, pomoćnik ministra financija; 
6. dr. sc. Tomislav Radoš, pomoćnik ministra gospodarstva; 
7. Viktorija Rončević, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava; 
8. Luko Vuletić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture; 
9. Dijana Bezjak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta; 
10. Davorka Hajduković, pomoćnica ministra poljoprivrede; 
11. Dijana Cimera, dr. med, pomoćnica ministra zdravlja; 
12. Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma; 
13. Tamara Perišić, pomoćnica ministrice kulture; 
14. Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja; 
15. mr.sc. Leda Lepri, pomoćnica ministra uprave; 
16. Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih; 
17. Dalibor Dvorny, zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske; 
18. dr. sc. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske; 
19. Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje 

programa i projekata Europske unije; 
20. Ante Pezo, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju; 
21. mr. sc. Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda; 
22. Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“; 



23. Renata Suša, predsjednica Uprave HŽ infrastrukture d.o.o.; 
24. Darko Liović, predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 

investicije“. 
 
 

II. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, __. 2015. godine 
 

PREDSJEDNIK 
 

Zoran Milanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 
Vlada Republike Hrvatske, na 70. sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine, donijela je 
Odluku o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije, koja je dopunjena Odlukom o 
dopuni Odluke o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije na 73. sjednici, 24. 
siječnja 2013. godine, izmijenjena Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za 
fondove Europske unije na 102. sjednici, 4. srpnja 2013. godine te Odlukom o izmjeni Odluke 
o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije na 164. sjednice, 29. svibnja 2014. 
godine. 
 
Nastavno na razrješenje Saše Zelenike dužnosti zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i 
sporta, rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2014. godine, klase: 080-02/14-
02/117, urbroja: 5030115/1-14-02, razrješenje Dubravke Pezelj Dubelja dužnosti pomoćnice 
ministra zdravlja, rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2014. godine, klase: 080-
02/14-02/127, urbroja: 5030115/1-14-02, te razrješenje Darka Parića dužnosti pomoćnika 
ministra uprave, rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 16. listopada 2014.  godine, klase: 
080-02/14-02/233, urbroja: 5030115/1-14-03, razrješenje Marka Lončarevića dužnosti 
pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, rješenjem Vlade Republike Hrvatske 
od 30. listopada 2014. godine, klase: 080-02/14-02/246, urbroja: 5030115/1-14-04, kao i 
razrješenje Darka Peričića dužnosti predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., odlukom 
skupštine društva HŽ Infrastrukture d.o.o. od 18. srpnja 2014. godine (dopis HŽ Infrastrukture 
d.o.o., brojčane oznake 3365/14, od 24. rujna 2014. godine), dr. sc. Jakša Puljiz, voditelj 
Radne skupine za fondove Europske unije, u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom uprave, Ministarstvom 
pomorstva, prometa i infrastrukture te HŽ Infrastrukturom d.o.o., predlaže imenovanje Roka 
Andričevića, zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta kao predstavnika Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, Dijane Cimera, pomoćnice ministra zdravlja kao predstavnice 
Ministarstva zdravlja, Lede Lepri, pomoćnice ministra uprave kao predstavnice Ministarstva 
uprave, Luka Vuletića, pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture kao 
predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Renate Suša, predsjednice 
Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., kao predstavnice HŽ Infrastrukture d.o.o., za članove/ice 
Radne skupine za fondove Europske unije. 
 
Također, vezano uz imenovanje Tomislava Radoša pomoćnikom ministra gospodarstva, 
rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 17. srpnja 2014. godine, klase: 080-02/14-01/149, 
urbroja: 5030115/1-14-03, te odluku Ministarstva gospodarstva od 21. srpnja 2014. godine, 
klase: 080-01/14-01/84, urbroja: 526-03-03-03-02/1-14-09, predlaže se imenovanje 
Tomislava Radoša kao predstavnika Ministarstva gospodarstva za člana Radne skupine za 
fondove Europske unije, a umjesto dosada imenovane Sabine Škrtić, pomoćnice ministra 
gospodarstva.  
 
S obzirom na razrješenje Matije Derka dužnosti pomoćnika ministra regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije, rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 30. listopada 2014. godine, 
klase: 080-02/14-02/243, urbroja: 5030115/1-14-02, imenovanom prestaje i članstvo u Radnoj 
skupini za fondove Europske unije. 
 
Nadalje, a s obzirom na aktivnosti Radne skupine za fondove Europske unije, te ulogu koju 
Ministarstvo socijalne politike i mladih ima u institucionalnom ustroju za upravljanje i 
kontrolu korištenja sredstava Europske unije dostupnih za financijsko razdoblje 2007. – 
2013., odnosno za financijsko razdoblje 2014. - 2020., predloženo je imenovanje Hrvoja 



Sadarića, pomoćnika ministrice socijalne politike i mladih kao predstavnika Ministarstva 
socijalne politike i mladih za člana Radne skupine za fondove Europske unije. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje ove Odluke. 


