
         PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 

150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 

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

održanoj __________ 2016. godine donijela 

 

UREDBU  

O IZMJENAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTARNJE 

USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 

 

Članak 1. 

U Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 

154/11 i 17/12) u članku 1. stavku 1. riječi: „državnih ureda“ zamjenjuju se riječima: 

„središnjih državnih ureda“. 

Članak 2. 

U članku 2. riječi: „državnih ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjih državnih ureda“.  

Članak 3. 

U članku 12. riječi: “državnim uredima“ zamjenjuju se riječima: „središnjim državnim 

uredima“, a riječi: „predstojnika državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „državnog tajnika 

središnjeg državnog ureda“. 

Članak 4. 

U članku 21. stavku 2. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog 

ureda“. 

Članak 5. 

U članku 22. stavku 1. riječi: „državnim uredima“ zamjenjuju se riječima: „središnjim 

državnim uredima“, a riječi: „državnoga ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog 

ureda“. 

U stavku 2. riječi: „državnog ureda“  zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog ureda“. 

 



 

Članak 6. 

U članku 23. stavku 1. riječi: „predstojnika državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: 

„državnog tajnika središnjeg državnog ureda“, a riječ: „predstojnika“ zamjenjuje se riječima: 

„državnog tajnika“. 

Članak 7. 

U članku 25. stavku 1. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog 

ureda“. 

Članak 8. 

U članku 26. u uvodnoj rečenici riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg 

državnog ureda“. 

U podstavcima 2. i 3. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog 

ureda“. 

U podstavku 5. riječ: „predstojnika“ zamjenjuje se riječima: „državnog tajnika“, a riječi: 

„državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog ureda“. 

U podstavku 6. riječi: „predstojnik državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „državni tajnik 

središnjeg državnog ureda“. 

Članak 9. 

U članku 27. u uvodnoj rečenici riječi: „predstojnika državnog ureda“ zamjenjuju se riječima:  

„državnog tajnika središnjeg državnog ureda“. 

U podstavku 1. riječ: „predstojnika“ zamjenjuje se riječima: „državnog tajnika“. 

U podstavku 2. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog ureda“. 

U podstavku 6. riječ: „predstojnika“ zamjenjuje se riječima: „državnog tajnika“. 

U podstavku 7. riječ: „predstojnik“ zamjenjuje se riječima: „državni tajnik“. 

Članak 10. 

U članku 29. u uvodnoj rečenici riječi: „državnom uredu“ zamjenjuju se riječima: „središnjem 

državnom uredu“. 

U podstavcima 1. i 2. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog 

ureda“. 



U podstavku 5. riječi: „državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „središnjeg državnog ureda“, 

a riječi: „predstojnik državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „državni tajnik središnjeg 

državnog ureda“. 

U podstavku 8. riječi: „predstojnika državnog ureda“ zamjenjuju se riječima: „državnog 

tajnika središnjeg državnog ureda“. 

Članak 11. 

U članku 31. stavku 1. riječi: „zamjeniku ministra“ zamjenjuju se riječima: „državnom tajniku 

nadležnom za odgovarajuće upravno područje“. 

U stavku 2. riječi: „državnim uredima“ zamjenjuju se riječima: „središnjim državnim 

uredima“, a riječi: „predstojniku državnog ureda, zamjeniku predstojnika državnog ureda“ 

zamjenjuju se riječima: „državnom tajniku središnjeg državnog ureda, zamjeniku državnog 

tajnika središnjeg državnog ureda“. 

Članak 12. 

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,_______ 2016.  

        

P r e d s j e d n i k 

 

mr. sc. Andrej Plenković, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 

154/11 i 17/12) utvrđena su načela za unutarnje ustrojstvo ministarstava, državnih ureda, 

državnih upravnih organizacija, vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica i uvjeti za njihovo 

ustrojavanje, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, raspored radnog 

vremena, održavanje uredovnih dana te uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim 

strankama.  

Hrvatski sabor je na sjednici 14. listopada 2016. donio Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16) kojim su državni uredi Vlade 

Republike Hrvatske transformirani u središnje državne urede te je umjesto dosadašnjih 

predstojnika državnih ureda uvedena dužnost državnih tajnika središnjih državnih ureda kao 

čelnika ovih središnjih tijela državne uprave. Također, umjesto zamjenika predstojnika 

državnih ureda uvedeni su zamjenici državnog tajnika središnjeg državnog ureda kao 

rukovodeći državni službenici. Istim Zakonom je ujedno umjesto zamjenika ministra uvedena 

dužnost državnih tajnika, s mogućnošću  imenovanja jednog ili više državnih tajnika u okviru 

ministarstva, a koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za 

koje su nadležni, sukladno nalozima ministra. 

Prijedlogom ove uredbe predlaže se, radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama 

Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16), odgovarajuće usklađivanje 

izričaja te se predlaže riječi „državni ured“ zamijeniti riječima „središnji državni ured“, riječi 

„predstojnik državnog ureda“ zamijeniti riječima „državni tajnik središnjeg državnog ureda“ 

odnosno riječ „predstojnik“ zamijeniti riječju „državni tajnik“ te riječi „zamjenik predstojnika 

državnog ureda“ zamijeniti riječima „zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda“. 

Također, u odredbi o odgovornosti za rad osoba koje upravljaju radom unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica u ministarstvima umjesto odgovornosti za rad zamjeniku ministra 

utvrđuje se odgovornost za rad državnom tajniku nadležnom za odgovarajuće upravno 

područje. 

U Prijedlogu uredbe predloženo je njeno stupanje na snagu prvoga dana od dana objave u 

»Narodnim novinama« zbog potrebe donošenja uredbi o unutarnjem ustrojstvu središnjih 

tijela državne uprave sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih 

središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16). 


