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P r i j e d l o g 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 

(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj ___donijela 

 

O D L U K U 

 

o osnivanju Povjerenstva za izradu  

Nacrta prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti 
 

I. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o 

sustavu domovinske sigurnosti (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 

II. 

Za nositelja izrade Nacrta prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti 

(u daljnjem tekstu Nacrt) određuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i 

ministar obrane koji je predsjednik Povjerenstva. 

III. 

Članovi Povjerenstva su:  

- predstavnik/ica Ministarstva obrane 

- predstavnik/ica Ministarstva obrane – Glavnog stožera Oružanih snaga   

  Republike Hrvatske 

- predstavnik/ica Ministarstva obrane – Vojne sigurnosno-obavještajne  

  agencije 

- dva predstavnik/ica Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

- dva predstavnik/ica Ministarstva unutarnjih poslova 

- predstavnik/ica Ministarstva financija 

- predstavnik/ica Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjeg poduzetništva i   

  obrta 

- predstavnik/ica Ministarstva pravosuđa 

- predstavnik/ica Ministarstva uprave 

- predstavnik/ica Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 

Uz članove Povjerenstva iz stavka 1. ove točke, članovi Povjerenstvu su i: 

 - dva predstavnika/ice Ureda Predsjednice Republike Hrvatske 

            - dva predstavnik/ica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske 

 - predstavnik/ica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.  

 - predstavnik/ica Sigurnosno-obavještajne agencije. 
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Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ove točke za središnja tijela državne uprave 

su predstavnici/ice u rangu državnog tajnika ili pomoćnika ministra. 

 

IV. 

 

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane s čelnicima 

državnih tijela iz točke III. ove Odluke odredit će smjernice i zadaće Povjerenstvu. 

 

V. 

 

Nositelj izrade Nacrta iz točke II. ove Odluke u rad Povjerenstva može uključiti 

i predstavnike drugih tijela. 

VI. 

 

Povjerenstvo može formirati stručne radne skupine sastavljene od 

predstavnika državnih tijela iz ove Odluke za izradu Nacrta. 

 

VII. 

 

Zadužuje se Povjerenstvo da do 30. travnja 2017. izradi Nacrt, koji će se 

uputiti u javnu raspravu.  

 

VIII. 

 

Zadužuju se čelnici državnih tijela iz točke III. ove Odluke da u roku od pet 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostave Ministarstvu obrane imena 

svojih predstavnika/ica u Povjerenstvu. 

 

IX. 

 

Administrativno-tehničke poslove za rad Povjerenstva obavljat će Ministarstvo 

obrane. 

 

X. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

P R E D S J E D N I K  

 

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

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o 

sustavu domovinske sigurnosti.  

Za nositelja izrade Nacrta prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti 

određuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane koji je 

predsjednik Povjerenstva.  

Članovi Povjerenstva su predstavnici nadležnih državnih tijela.  

Zadaća je Povjerenstva da do 30. travnja 2017. izradi Nacrt prijedloga zakona 

o sustavu domovinske sigurnosti, koji će se uputiti u javnu raspravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


