
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj 
grupaciji za teritorijalnu suradnju („Narodne novine", broj 74/2014) i članka 31. stavka 2. 
Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 150/2011 i 119/2014) Vlada 
Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2015. godine donijela je 

O D L U K U 

O DAVANJU ODOBRENJA OPĆINAMA DONJA DUBRAVA, DONJI KRALJEVEC, 
DONJI VIDOVEC, GORIČAN I KOTORIBA ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOJ 

GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU POD NAZIVOM „REGIJA MURA -

EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU" I ODOBRENJU KONVENCIJE 

Daje se odobrenje za sudjelovanje u Regiji Mura - Europskoj grupaciji za teritorijalnu 
suradnju s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Totszetdahely, Mađarska, općinama: 
Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba i odobrava se 
Konvencija Regije Mura - Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom 
odgovornošću. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama" 

KLASA: 
URBROJ: 
ZAGREB, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



O b r a z l o ž e n j e 

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj 
grupaciji za teritorijalnu suradnju (dalje u tekstu: Zakon) Vlada Republike Hrvatske, na 
prijedlog nadležnog ministarstva, odlučuje o davanju odobrenja za sudjelovanje u EGTS-u i 
odobrava konvenciju u roku od šest mjeseci od primitka potpunog zahtjeva. 

Sukladno članku 3. Zakona nadležno tijelo za provedbu Zakona, Uredbe (EZ) br. 
1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za 
teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.) i Uredbe (EU) br. 1302/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o 
Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, 
pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija (SL L 347, 20. 
12. 2013.) je središnje tijelo državne uprave nadležno za politički sustav i sustav lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

Ministarstvo uprave kao nadležno ministarstvo u skladu s člankom 5. Zakona između 
ostalog zaprima obavijesti o namjeri sudjelovanja u EGTS-u i presliku prijedloga konvencije 
i statuta, traži mišljenje od središnjih tijela državne uprave nadležnih za regionalni razvoj i 
fondove Europske unije, vanjske i europske poslove te tijela u čijem su djelokrugu poslovi 
obuhvaćeni svrhom i zadaćama EGTS-a, ocjenjuje da li je sudjelovanje u EGTS-u i 
konvencija, odnosno prijedlog izmjena konvencije u skladu s člankom 4. stavcima 3. i 3.a 
Uredbe (EZ) br. 1082/2006 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 1302/2013 te u slučaju 
neodobravanja predlaže, prema potrebi, potrebne izmjene konvencije te predlaže Vladi 
Republike Hrvatske donošenje odluke o odobrenju za sudjelovanje u EGTS-u i odobrenju 
konvencije. 

Sukladno članku 5. točki 3. Zakona, Ministarstvo uprave je u odnosu na obavijesti 
općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba o namjeri 
sudjelovanja u Regiji Mura - Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom 
odgovornošću zatražilo mišljenje od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Ministarstva turizma, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva kulture i Ministarstva 
poljoprivrede. Navedena ministarstva su obavijestila Ministarstvo uprave da su suglasna s 
iskazanom namjerom općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i 
Kotoriba. Slijedom navedenog, Ministarstvo uprave je ocijenivši da nema zapreke da 
navedene općine sudjeluju u Regiji Mura - Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s 
ograničenom odgovornošću, predložilo Vladi Republike Hrvatske da se navedenim općinama 
da odobrenje za sudjelovanje u imenovanoj Grupaciji za teritorijalnu suradnju i odobri 
Konvencija tog EGTS-a. 

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci. 


