
Prijedlog 
 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 150/11 i 119/14) i članka 3. stavka 2. Uredbe o osnivanju Državne škole za 
javnu upravu (»Narodne novine«, broj 144/10, 62/12, 112/12 i 72/15), Vlada Republike 
Hrvatske je na  sjednici održanoj ______________2015. godine donijela 
 
                                               

O D L U K U 
 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta 
Državne škole za javnu upravu 

 
 

I. 
 
               Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Državne škole za javnu upravu 
koji je Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu utvrdilo na sjednici održanoj 10. srpnja 
2015. godine. 

  
                                                      

II. 
 
 
               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
Zagreb, 
                                                                                                                 
                                                                                                                    PREDSJEDNIK 
 
       
                                                                                                                    Zoran Milanović 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

Uredbom o osnivanju Državne škole za javnu upravu („Narodne novine“, br. 144/10, 62/12, 
112/12 i 72/15), osnovana je Državna škola za javnu upravu, u pravnom obliku ustanove, čija 
je djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih 
dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u 
pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja 
razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, 
djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, 
u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela Uredbu o 
izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu, koja je objavljena u 
Narodnim novinama br. 72 od 30.6.2015. godine. Člankom 5. Uredbe o izmjenama i dopuni 
Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu propisano je da će Upravno vijeće 
uskladiti Statut Državne škole za javnu upravu s odredbama Uredbe. 
 
Upravno vijeće je na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine utvrdilo cjeloviti tekst Statuta, 
a odredbe prijedloga Statuta su vezane uz proširenje djelatnosti, organizacijsku strukturu koja 
predstavlja adekvatni okvir za racionalno i kvalitetno izvršenje definiranih poslova iz 
djelokruga ustanove, rad Upravnog i Stručnog vijeća, obveze ravnatelja, financijsko 
poslovanje i javnost rada te uz druge izmjene u cilju preciznijeg izričaja i cjelovitog 
nomotehničkog uređenja. Pribavljena su mišljenja Ministarstva uprave, Ministarstva vanjskih 
i europskih poslova, Ministarstva financija i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, koji nisu 
imali primjedbe na prijedlog teksta Statuta.  
 
Procjena fiskalnog učinka - Državna škola za javnu upravu ima osigurana sredstva te ova 
odluka nema utjecaja na Državni proračun Republike Hrvatske u 2015. godini. 
 
Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu donosi Statut uz prethodnu suglasnost Vlade 
Republike Hrvatske sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu 
upravu. Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske davanje suglasnosti na 
Prijedlog Statuta Državne škole za javnu upravu. 


