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HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/16-18/04 
URBROJ: 65-16-02

Zagreb, 4. veljače 2016.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Gospodinu
Bozi Petrovu, potpredsjedniku Vlade Rpublike Hrvatske

U prilogu upućujem zastupničko pitanje Ivana Klarina, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Molim Vas da, temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, proslijedite Vladi 
Republike Hrvatske, odnosno potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu 
Boži Petrovu, sljedeće pitanje

U kojem periodu Vlada RH kani provesti reformu javne uprave i lokalne samouprave, 
tj. smanjenje broja županija, općina i gradova?

Da li će se za istu provesti javna rasprava , te u kojoj mjeri će se poštivati Strategija 
razvoja javne uprave koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2015. 
godine, te kako će se to odraziti na novi teritorijalni preustroj Republike Hrvatske.

^^van Klarin
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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje Ivana Klarina, u vezi s reformom javne uprave i lokalne 

samouprave – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Klarin, postavio je, u skladu sa člankom 
140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko pitanje u vezi s 
reformom javne uprave i lokalne samouprave. 
   
  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 
  Jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske je provedba reformskih 
mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave. Reformama se žele riješiti slabosti u upravljanju, 
poboljšanje funkcioniranja i povećanje učinkovitosti cijele javne uprave – na državnoj, 
područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Želi se postići učinkovita javna uprava usmjerena 
na korisnike, građane i gospodarstvo. Reforma lokalne i područne (regionalne) samouprave 
dio je reforme cjelokupne javne uprave, koja će obuhvatiti funkcionalnu i fiskalnu 
decentralizaciju te optimalni teritorijalni preustroj Republike Hrvatske. Riječ je o 
sveobuhvatnim reformama te je potrebno vrijeme za njihovu pripremu i provedbu, za koje su 
pripremne aktivnosti već u tijeku. Na 5. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 25. 
veljače 2016. godine donesena je Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje 
sustava javne uprave, kojom su osnovana tri povjerenstva: Povjerenstvo za modernizaciju 
sustava javne uprave, Povjerenstvo za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi i 
Povjerenstvo za informatizaciju javne uprave, kojima je zadatak pripremiti akcijski plan u 
kojem će se detaljnije utvrditi aktivnosti i rokovi za provedbu reformskih mjera. 
 
  Nadalje, uz Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. 
godine (Narodne novine, broj 70/15), također se predviđa donošenje Strategije e-Hrvatska 
2020. To su dva strateška dokumenta kojima su utvrđeni strateški ciljevi u području javne 
uprave. Svi će se reformski prijedlozi pripremiti na temelju stručnih analiza u kojima će 
sudjelovati predstavnici svih važnih dionika. Na temelju pripremljenih analiza, stručna će 
javnost biti uključena u raspravu o reformskim prijedlozima pa tako i o prijedlozima 
teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske. Za svaku reformu je potrebna i politička volja 
koja znači snažnu podršku reformi. 
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  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 
mr. sc. Božo Petrov, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
 
 
 
 
 
           PREDSJEDNIK 
 
 
          Tihomir Orešković 
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