
PRIJEDLOG  
 

 
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 
broj 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 2015. 
godine donijela  
 

ODLUKU 
 

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU RACIONALIZACIJE PODRUČNIH 
JEDINICA SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 

 
I. 
 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu racionalizacije područnih jedinica 
središnjih tijela državne uprave (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kao povremeno radno tijelo 
Vlade Republike Hrvatske mjerodavno za učinkovitu provedbu procesa racionalizacije 
područnih jedinica središnjih tijela državne uprave i utvrđuju se njegove zadaće. 
 

II. 
 
Članovi Povjerenstva su:  

- predstavnik Ministarstva uprave, predsjednik Povjerenstva, 
- predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 
- predstavnik Ministarstva obrane, 
- predstavnik Ministarstva pravosuđa, 
- predstavnik Ministarstva gospodarstva, 
- predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, 
- predstavnik Ministarstva poljoprivrede,  
- predstavnik Ministarstva turizma, 
- predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode,  
- predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,  
- predstavnik Ministarstva branitelja, 
- predstavnik Ministarstva zdravlja,  
- predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
- predstavnik Državne geodetske uprave, 
- predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
- tri predstavnika ureda državne uprave u županijama.  

 
Zadužuju se središnja tijela državne uprave iz stavka 1. ove točke da u roku tri dana od dana 
donošenja ove Odluke odrede predstavnike središnjih tijela državne uprave razine dužnosnika 
ili glavnih tajnika ministarstava odnosno zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija 
koji će biti članovi Povjerenstva.  
 
Zadužuje se predsjednik Povjerenstva da odredi predstavnike ureda državne uprave u 
županijama koji će biti članovi Povjerenstva. 
 
 
 
 



III. 
 

Zadaće Povjerenstva su:  
- utvrditi plan provedbe racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne 
uprave (faza I) uključujući listu propisa koje je potrebno izmijeniti;  
- predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje plana provedbe racionalizacije 
područnih jedinica središnjih tijela državne uprave; 
- praćenje provedbe plana racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne 
uprave i mjesečno izvještavanje u pisanom obliku potpredsjednika Vlade Republike 
Hrvatske nadležnog za gospodarstvo o rezultatima provedbe plana racionalizacije;  
- utvrditi daljnje mogućnosti racionalizacije područnih jedinica. 

 
Predsjednik Povjerenstva na sjednice Povjerenstva može po potrebi pozivati i predstavnike 
drugih tijela državne uprave, pored tijela iz točke II. ove Odluke.  
 

IV. 
 

Stručne i tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva obavljat će Ministarstvo uprave.  
 

V. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb, ______ 2015.  
 

PREDSJEDNIK 
 
                     Zoran Milanović, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obrazloženje 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine donijela 
Nacionalni program reformi 2015. kojim se u cilju smanjenja fragmentiranosti i povećanja 
učinkovitosti postupanja prema građanima predviđa racionalizacija područnih jedinica 
središnjih tijela državne uprave i smanjenje njihovog broja za 20% na način da se pripoje 
uredima državne uprave u županijama počevši od područnih jedinica koje obavljaju 
inspekcijski nadzor. Provedbom ove mjere uštedjet će se 25 milijuna kuna u 2016. godini dok 
će se prenošenjem ovlasti rješavanja predmeta u prvom stupnju sa središnjih tijela državne 
uprave na urede državne uprave osigurati učinkovitije postupanje države prema građanima. 
 
Nacionalnim programom reformi 2015. predviđeno je osnivanje Povjerenstva za provedbu 
racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave sa zadaćom utvrđivanja 
plana provedbe racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave (faza I) 
uključujući listu propisa koje je potrebno izmijeniti i utvrđivanjem daljnje mogućnosti 
racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave (do listopada 2015.). 
 
Slijedom navedenog, Prijedlogom ove odluke predlaže se osnivanje Povjerenstva za provedbu 
racionalizacije područnih jedinica središnjih tijela državne uprave te se utvrđuje njegov sastav 
i zadaće.  
 
Predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje ove Odluke. 
 
 


