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Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16), a u vezi članka 1. stavka 2., 

članka 8. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 150/11, 119/14 i 

93/16) i članka 23.a Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela 

državne uprave ("Narodne novine", broj: 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj __. studenog 2016. godine donijela  

  

 

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU 

POSTUPAKA ODABIRA I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA 

TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I 

POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

 

 

Članak 1. 

 

U Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova 

uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za 

Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", broj: 33/16 i 43/16) u članku 2. riječi: "Državnog 

ureda za upravljanje državnom imovinom" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva državne 

imovine". 

 

Članak 2. 

 

U članku 3. stavku 1. podstavu 1. riječi: "DUUDI je Državni ured za upravljanje državnom 

imovinom" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo je Ministarstvo državne imovine". 

 

Članak 3. 

 

U cijelom tekstu Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja 

predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i 

posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine" broj 33/16 i 43/16) riječ: 

"DUUDI" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "Ministarstvo" u odgovarajućem 

padežu. 

 

Članak 4. 

 

Danom stupanja na snagu ove Uredbe obustavljaju se postupci odabira i imenovanja 

predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i 

posebnog interesa za Republiku Hrvatsku započeti po odredbama Uredbe o kriterijima za 

provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne 

novine" broj 33/16 i 43/16). 

 

 

 



Članak 5. 

 

Vlada Republike Hrvatske će, do provedbe novih javnih natječaja za odabir i imenovanje 

predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i 

posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na prijedlog Ministarstva državne imovine na koji 

je pribavljena suglasnost ministarstva u čiju ovlast spada djelatnost trgovačkog društva 

odnosno pravne osobe, predložiti skupštini odnosno nadzornom odboru predsjednika i 

članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa 

za Republiku Hrvatsku, koji će se imenovati najviše na vrijeme od šest mjeseci. 

 

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve predsjednike i članove uprava 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku 

Hrvatsku. 

 

Članak 6. 

 

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
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        mr. sc. Andrej Plenković 



OBRAZLOŽENJE 

 

 

Nakon provedenih izbora za zastupnike u Hrvatskome saboru i iskazivanja povjerenja 

novoj Vladi Republike Hrvatske, donesena je odluka o ustrojavanju Ministarstva državne 

imovine kako bi se konzistentnije gospodarilo državnom imovinom. Zakonom o izmjenama i 

dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne 

imovine („Narodne novine“, broj: 104/16), koji je stupio na snagu 13. studenog 2016. godine 

ustrojeno je Ministarstvo državne imovine te su se ispunile pretpostavke za uspostavu 

snažnije upravljačke strukture za poslove gospodarenja, upravljanja i raspolaganja državnom 

imovinom.  

 

U skladu sa člankom 7. Zakona o postupku primopredaje vlasti ("Narodne novine", 

broj: 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13), državni dužnosnici koji su članovi skupština trgovačkih 

društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova, za 

koje je Hrvatski sabor utvrdio da su od posebnoga državnog interesa, stavljaju članstvo u tim 

tijelima na raspolaganje tijelu koje ih je imenovalo. Isto tako, članovi nadzornih, odnosno 

upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica 

ili većinski udio, a koje po prethodno provedenom javnom natječaju na prijedlog Vlade 

Republike Hrvatske imenuje glavna skupština, odnosno skupština društva, stavljaju članstvo u 

nadzornom, odnosno upravnom odboru trgovačkog društva na raspolaganje Vladi Republike 

Hrvatske. 

 

Spomenutim člankom 7. Zakona o postupku primopredaje vlasti, utvrđeni su i kratki 

rokovi za postupanje i to tako da osobe koje obnašaju dužnosti stavljaju članstvo na 

raspolaganje u roku od 15 dana od dana stupanja Vlade na dužnost, a Vlada Republike 

Hrvatske je o članstvu stavljenom na raspolaganje dužna odlučiti u roku od 60 dana. 

 

Djelokrug i ovlasti Ministarstva državne imovine, utvrđene Zakonom o ustrojstvu i 

djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne imovine, razlikuju se od djelokruga 

i ovlasti koje su povjerene bivšem Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. 

Stoga je jedna od prvih zadaća Ministarstva državne imovine pripremiti i uputiti u 

zakonodavni postupak donošenje novog ili izmjenu važećeg Zakona o upravljanju i 

raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 

18/16) kao i donošenje novih podzakonskih propisa. 

  

S obzirom na obveze propisane Zakonom o postupku primopredaje vlasti i činjenicu 

da je velikom broju predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od 

strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku mandat istekao, nužno je donijeti 

izmjene važeće Uredbe o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje članova i 

predsjednika uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog 

interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", broj: 33/16 i 43/16) te propisati prijelazno 

rješenje na temelju kojeg Vlada Republike Hrvatske može ovlašteno postupati i utvrditi 

prijedloge za uspostavu upravljačke strukture nužne za učinkovit rad u trgovačkim društvima 

i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. 

 

Ovo prijelazno rješenje je privremeno, te će mandat kandidatima imenovanim za 

predsjednika i člana uprave trgovačkog društva i drugih pravnih osoba od strateškog i 

posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem ove Uredbe biti ograničen na 6 mjeseci. 



U tom će se razdoblju provesti aktivnosti za uspostavu cjelovitog zakonodavnog okvira 

učinkovitog gospodarenja državnom imovinom.   

 

Zaključno, svrha ovog prijelaznog rješenja je omogućiti Vladi Republike Hrvatske da 

predloži skupštini odnosno nadzornom odboru kandidate za predsjednike i članove uprava 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku 

Hrvatsku, koji će ispunjavati opće uvjete za kandidate iz Uredbe o kriterijima za provedbu 

javnog natječaja za imenovanje članova i predsjednika uprava trgovačkih društava i drugih 

pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koji mogu biti 

kandidati na mogućim natječajima u skladu s ovom Uredbom i Zakonom o trgovačkim 

društvima. 

 


