
Prijedlog 

 

 

 

 

 

  Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o područjima županija, gradova i 

općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 

95/08 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 

45/13 i 110/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ godine 

donijela  

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, 

članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice 

jedinica lokalne samouprave 

 

 

 

I. 

 

  U Odluci o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika 

Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (Narodne 

novine, br. 31/12 i 12/14), u točki III. stavku 1. riječi: "pomoćnik ministra uprave nadležan za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu" zamjenjuju se riječima: "državni tajnik u 

Ministarstvu uprave". 

 

  U stavku 2. riječ: "pomorstva" zamjenjuje se riječju: "mora". 

 

II. 

 

  Točka VI. mijenja se i glasi: 

 

  "Predsjednikom Povjerenstva iz točke III. ove Odluke imenuje se dr. sc. 

Mihovil Škarica, državni tajnik u Ministarstvu uprave. 

 

  Stalnim članovima Povjerenstva imenuju se: 

 

- Ines Merčep, predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

- Dražen Ivanušec, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

- mr. sc. Niko Raič, predstavnik Ministarstva financija 

- Marica Mikec, predstavnica Ministarstva kulture 

- Antonio Šustić, predstavnik Državne geodetske uprave. 

  

  Tajnikom Povjerenstva imenuje se Krešimir Margaletić, predstavnik 

Ministarstva uprave.". 
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III. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 

novinama. 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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O b r a z l o ž e n j e  

 

 

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj uređen je način 

utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, te je člankom 27. propisano da će u slučaju 

kada jedinice lokalne samouprave ne usklade granice sporazumno, odnosno kada 

predstavničko tijelo pojedine jedinice lokalne samouprave predloži promjenu granica iz 

gospodarskih, prometnih ili drugih razloga, o granicama odlučiti Povjerenstvo Vlade 

Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave. 

 

Odredbom članka 28. stavka 1. navedenog Zakona propisano je da Vlada utvrđuje sastav 

Povjerenstva i imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva, te određuje naknadu za 

njihov rad posebnom odlukom. 

 

Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o utvrđivanju 

sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske 

za granice jedinica lokalne samouprave utvrdila sastav Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave 

 

Točkom III. navedene Odluke utvrđeno je da je predsjednik Povjerenstva po položaju 

pomoćnik ministra uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 

93/16) uvedeni su državni tajnici kao nova kategorija državnih dužnosnika, koji provode 

utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koja su nadležni, sukladno 

nalozima ministra te za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi. 

 

Kako se u konkretnom slučaju radi o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske, potrebno je 

sastav toga Povjerenstva izmijeniti na način da predsjednik Povjerenstva po položaju, umjesto 

pomoćnika ministra, bude državni tajnik u Ministarstvu uprave. 

 

Nadalje, Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne 

uprave (Narodne novine, br. 93/16 i 104/16) ustrojeno je Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture, umjesto dotadašnjeg Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te je 

sastav Povjerenstva potrebno uskladiti i slijedom navedene promjene. 

 

Također, s obzirom da se predmetnom Odlukom, uz utvrđivanje sastava i imenuju 

predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva, potrebno je izmijeniti Odluku i u tome dijelu. Tako 

se za predsjednika Povjerenstva po položaju imenuje državni tajnik u Ministarstvu uprave dr. 

sc. Mihovil Škarica, a za stalne članove predstavnici središnjih tijela državne uprave 

predloženi od tih tijela, i to: Ines Merčep kao predstavnica Ministarstva graditeljstva i 

prostornoga uređenja, Dražen Ivanušec, kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture, Niko Raič kao predstavnik Ministarstva financija, Marica Mikec kao 

predstavnica Ministarstva kulture te Antonio Šustić, kao predstavnik Državne geodetske 

uprave. Ujedno, temeljem točke V. Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, 

članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne 

samouprave, Povjerenstvo ima tajnika koji se imenuje na prijedlog ministra uprave te se 

sukladno tome za tajnika Povjerenstva imenuje Krešimir Margaletić.  


