
Prijedlog 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, 

broj 150/2011. i 119/2014.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ godine 

donijela 

 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani 

 

 

I.  

U Odluci o pokretanju projekta e-Građani (»Narodne novine«, broj 52/2013 i 31/2014) u točkama 

III., VII., XI., riječi „Ministarstvo uprave“ zamjenjuju se riječima „središnje tijelo državne uprave 

nadležno za poslove e-Hrvatske“.   

 

II.  

U točki VIII. riječi: „ministar uprave“ zamjenjuju se riječima: „čelnik središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske“. 

 

III.  

Točka IX. mijenja se i glasi: „Sredstva za realizaciju ugovora iz točke VIII. ove Odluke osigurat će 

se u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu, na razdjelu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske.“ 

 

IV.  

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopit će se dodaci ugovorima 

sklopljenima na temelju Odluke o pokretanju projekta e-Građani („Narodne novine“, broj 52/2013 i 

31/2014), a u skladu s odredbama ove Odluke.  

 

V.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.  

 

 

 

KLASA:         PREDSJEDNIK 

URBROJ: 

Zagreb,         Tihomir Orešković  



Prijedlog 

OBRAZLOŽENJE 
 

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju projekta e-Građani ("Narodne novine" broj 

52/2013, 31/2014). 

Točkom IX. spomenute Odluke Vlada Republike Hrvatske je odlučila: 

Sredstva za realizaciju ugovora iz točke VIII. ove Odluke osigurat će se u državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, na razdjelu 

Ministarstva financija. 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

("Narodne novine" broj 26/2016), osigurana su sredstva za provedbu Odluke o pokretanju projekta e-Građani 

("Narodne novine" broj 52/2013, 31/2014) na razdjelu Ministarstva uprave kao središnjeg tijela državne 

uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske te je iz istog razloga potrebno izmijeniti predmetnu odluku. 

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke, osigurana su na aktivnosti A830019 Uspostava i 

održavanje usluge e-Građani (razdjel 095 Ministarstvo uprave).  


