
           

           PRIJEDLOG 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 18. stavka 3. Poslovnika Vlade Republike 

Hrvatske (Narodne novine, br. 154/11, 121/12, 7/13 i 61/15), Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj ___________ 2016. godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju članova stalnih radnih tijela 

Vlade Republike Hrvatske 

 

I. 

 

  U Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava imenuju se: 

 

1. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – predsjednik 

2. dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – članica 

3. Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane – 

član 

4. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 

članica  

5. Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 

članica 

6. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član 

7. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede – član 

8. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture – član 

9. dr. sc. Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike – član 

10. dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava – član 

11. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija – član. 

 

II. 

 

U Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje imenuju se: 

 

1.  Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane –  

predsjednik 

2. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – član 

3. dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave                                                                                               

– član 

 4. Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova – član 

 5. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član 

6. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija – član 

7. Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja – član. 
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III. 

 

  U Koordinaciju za pravosuđe i upravu imenuju se: 

 

1.  dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave                                                                                               

– predsjednik 

2. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – član 

3. dr. sc. Goran Marić, ministar u Vladi Republike Hrvatske – član 

4. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član 

5. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija – član. 

 

 

IV. 

 

  U Koordinaciju za gospodarstvo i društvene djelatnosti imenuju se: 

 

1. dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – predsjednica 

2. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – član 

3. Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane –

član 

4. dr. sc. Goran Marić, ministar u Vladi Republike Hrvatske – član 

5. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 

članica 

6. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija – član 

7. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture – član 

8. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede – član 

9. dr. sc. Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike – član 

10. Lovro Kuščević, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja – član 

11. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član 

12. dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava – član 

13. Gari Cappelli, ministar turizma – član 

14.   Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 

članica 

 15. prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva – član 

16. prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja – član 

17. dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture – članica. 

 

 

V. 

 

  U Koordinaciju za upravljanje državnom imovinom imenuju se: 

 

1. dr. sc. Goran Marić, ministar u Vladi Republike Hrvatske – predsjednik 

2. dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – članica 
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3. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – član 

4.  Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane –  

član 

5. dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave 

– član 

6. Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja – član 

7. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 

članica 

8. dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija – član 

9. Lovro Kuščević, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja – član 

10. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture – član 

11. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede – član 

12. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član. 

 

 

VI. 

 

  U Kadrovsku komisiju imenuju se: 

 

1. mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske – predsjednik 

2. dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta – članica 

3. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova – član 

4.  Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane –  

član 

5. dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave 

– član. 

 

 

VII. 
 

  U Administrativnu komisiju imenuju se: 

 

1. Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 

predsjednica 

2. dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture – članica  

3. Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član. 

 

 

VIII. 
 

  Predsjednici radnih tijela Vlade Republike Hrvatske ovlašteni su, ovisno o 

dnevnom redu sjednice radnog tijela, na sjednice radnih tijela, osim imenovanih osoba, 

pozivati i predstavnike drugih ministarstava, središnjih državnih ureda, državnih upravnih 

organizacija i ureda Vlade Republike Hrvatske, kao i drugih tijela, institucija i ustanova. 
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IX. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o imenovanju 

članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/16-04/08, urbroja: 

50301-09/09-16-1, od 28. siječnja 2016. godine, klase: 022-03/16-04/125, urbroja: 

5030115/1-16-01, od 18. svibnja 2016. godine i klase: 022-03/16-04/176, urbroja: 5030115/1-

16-01, od 23. lipnja 2016. godine. 

X. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu 28. listopada 2016. godine. 

 

Klasa:    

Urbroj:   

Zagreb,  

 

                          PREDSJEDNIK 

      

 

                    mr. sc. Andrej Plenković 
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  NJ  E 

 

 

 U skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike 

Hrvatske ovim Prijedlogom odluke predlaže se imenovanje članova stalnih radnih tijela Vlade 

Republike Hrvatske.  

 

  Prema Prijedlogu odluke za predsjednike stalnih radnih tijela predlažu se: mr. sc. 

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, kao predsjednik Kadrovske 

komisije, Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova, kao  predsjednik Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska 

prava, Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, kao 

predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, dr. sc. Ivan 

Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave, kao predsjednik  

Koordinacije za pravosuđe i upravu, dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike 

Hrvatske i ministrica gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta, kao 

predsjednica Koordinacije za gospodarstvo i društvene djelatnosti, dr. sc. Goran Marić, 

ministar u Vladi Republike Hrvatske, kao predsjednik Koordinacije za upravljanje državnom 

imovinom, te Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao 

predsjednica Administrativne komisije. 

 

Članovi koordinacija predlažu se iz reda potpredsjednika i ministara, čiji su poslovi u 

djelokrugu određene koordinacije, s time da predsjednici radnih tijela Vlade mogu, osim 

predloženih osoba, pozivati i predstavnike drugih ministarstava, središnjih državnih ureda, 

državnih upravnih organizacija i ureda Vlade Republike Hrvatske, kao i drugih tijela, 

institucija i ustanova. 

 


