
Na temelju članka 10. i članka 12. stavka 3. Zakona o policiji („Narodne novine“  broj: 
34/2011, 130/2012, 89/2014 i 151/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_________________________________ godine donijela 

 

UREDBU 

O IZMJENAMA UREDBE O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I 
KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA 

 

 Članak 1. 

U Uredbi o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i 
policijskih postaja („Narodne novine“  broj: 117/2011 i 50/2014) u članku 5. riječi: „Postaja 
granične policije Zagreb“ brišu se. 

        Članak 2. 

 Članak 26. briše se. 

Članak 3. 

 Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

 

 

Klasa: 

Ur.broj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

 U prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a 
predložene su izmjene te Uredbe na način da se ukida Postaja granične policije Zagreb. 

Naime, radi nemogućnosti daljnjeg produljenja ugovora o najmu prostora koje sada za 
svoje potrebe koristi Postaja granične policije Zagreb, kao i radi smanjenja troškova 
preseljenja ove policijske postaje na drugu lokaciju, predloženo je njezino ukidanje.  

Člankom 26. važeće Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama 
policijskih uprava i policijskih postaja utvrđeno je  kako je PGP Zagreb specijalizirana – 
granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Gradu Zagrebu, nadležna za nadzor 
državne granice na Međunarodnom željezničkom graničnom prijelazu Zagreb – Savski Marof, 
na svim međunarodnim i putničkim vlakovima koji prometuju na liniji Zagreb – Dobova 
(Republika Slovenija) i natrag. 

Također, člankom 16. iste Uredbe propisano je kako je Policijska postaja Zaprešić  
mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zaprešiću, a obuhvaća Grad Zaprešić 
i općine Brdovec, Bistra, Dubravica, Marija Gorica, Jakovlje, Luka i Pušća. Nadležna je i za 
nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim 
graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Republikom Slovenijom u dužini od 
26,3 km. 

Budući da je člankom 16. već propisano kako PP Zaprešić obavlja poslove nadzora 
državne granice te kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima, 
nije bilo potrebe nadopunjavati taj članak s obzirom da navedeni izričaj obuhvaća poslove 
koje sada  obavlja PGP Zagreb. 

 

 

 

 


