
Prijedlog 

 

 

 

 

  Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 

(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom 3. Zaključka Vlade Republike 

Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za 

razdoblje od 2017. do 2020. godine, klase: 022-03/16-07/402, urbroja: 50301-24/06-16-2, od 

14. prosinca 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_______________ godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o osnivanju povjerenstava za provedbu Akcijskog plana provedbe 

Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

 

 

I. 

 

  Ovom se Odlukom osnivaju povjerenstva za provedbu Akcijskog plana 

provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem 

tekstu: Akcijski plan), koja čine predstavnici nadležnih tijela nositelja reformskih mjera i 

drugih tijela zaduženih za provedbu reformskih aktivnosti, sukladno prioritetima utvrđenim 

Akcijskim planom: 

 

- Reformski prioritet 1 - Izgradnja učinkovite javne uprave 

- Reformski prioritet 2 - Depolitizacija i učinkovito upravljanje ljudskim 

resursima i javnome sektoru 

- Reformski prioritet 3 - Informatizacija javnih usluga. 

 

II. 

 

  Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 1 - Izgradnja učinkovite javne 

uprave, čine predstavnici sljedećih tijela: 

 

- Ministarstvo uprave 

- Ministarstvo financija  

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

- Ministarstvo unutarnjih poslova 

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

- Ministarstvo pravosuđa 

- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

- Ministarstvo poljoprivrede 

- Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 

- Povjerenik za informiranje. 
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III. 

 

  Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 2 - Depolitizacija i učinkovito 

upravljanje ljudskim resursima u javnome sektoru, čine predstavnici sljedećih tijela: 

 

- Ministarstvo uprave 

- Ministarstvo financija 

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

- Ministarstvo unutarnjih poslova 

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

- Ministarstvo zdravstva 

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

- Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. 

 

IV. 

 

  Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 3 - Informatizacija javnih 

usluga, čine predstavnici sljedećih tijela: 

 

- Ministarstvo uprave 

- Ministarstvo financija 

- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

- Ministarstvo državne imovine 

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

- Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. 

 

V. 

 

  U radu povjerenstava iz točaka II., III. i IV. ove Odluke (u daljnjem tekstu: 

povjerenstva), kao članovi povjerenstava sudjeluju dužnosnici, a kao zamjenici članova 

rukovodeći državni službenici. 

 

  Članove i zamjenike članova povjerenstava odlukom imenuju čelnici tijela 

uključenih u rad povjerenstava. 

 

  Radom povjerenstava predsjedavaju predsjednici koji su članovi povjerenstava 

iz Ministarstva uprave. 

 

VI. 

 

  Koordinaciju rada povjerenstava, s ciljem provedbe reformskih aktivnosti u 

zadanim sadržajnim okvirima i utvrđenoj vremenskoj dinamici, obavljat će koordinator za 

provedbu Akcijskog plana, kojeg će na razini dužnosnika odlukom imenovati ministar uprave. 
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  Operativno upravljanje provedbom Akcijskog plana i administrativnu podršku 

provedbi aktivnosti obavljat će unutarnja ustrojstvena jedinica za provedbu Strategije razvoja 

javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine u Ministarstvu uprave. 

 

VII. 

 

  Povjerenstva dogovaraju i usuglašavaju stavove tijela oko sadržaja i načina 

provedbe aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i mjere predviđeni Akcijskim planom, pružaju 

potporu aktivnostima te prate njihovu provedbu. 

 

  Radi provedbe specifičnih ciljeva i mjera povjerenstva mogu osnivati tematske 

radne skupine. 

 

  Na temelju prijedloga članova povjerenstava, odlukom koordinatora za 

provedbu Akcijskog plana, u rad povjerenstava i tematskih radnih skupina mogu se 

uključivati i predstavnici drugih tijela državne uprave i drugih institucija. 

 

  Način rada, prava i obveze članova povjerenstava i tematskih radnih skupina 

povjerenstva će urediti poslovnikom. 

 

VIII. 

 

  Zadužuju se čelnici tijela navedenih u točkama II., III. i IV. ove Odluke da, u 

roku sedam dana od dana donošenja ove Odluke, Ministarstvu uprave dostave odluke o 

imenovanju članova i zamjenika članova povjerenstava. 

 

IX. 

 

  Zadužuje se ministar uprave da, u roku sedam dana od dana donošenja ove 

Odluke, imenuje koordinatora za provedbu Akcijskog plana. 

 

X. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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Obrazloženje 

 

 

Vlada Republika Hrvatske je na 11. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela 

Zaključak kojim se prihvaća Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za 

razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te obvezala 

Ministarstvo uprave da izradi prijedlog za imenovanje radnih skupina predviđenih Akcijskim 

planom.  

 

Akcijski plan temelji se na odrednicama Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat od 

2016. do 2020. godine, a njime se razrađuju ciljevi, mjere i aktivnosti utvrđene Strategijom 

razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine, koju je donio Hrvatski sabor na 

sjednici održanoj 12. lipnja 2015. godine („Narodne novine“, br. 70/15). U okviru Akcijskog 

plana utvrđena su tri reformska prioriteta: Prioritet 1 - Izgradnja učinkovite javne uprave; 

Prioritet 2 - Depolitizacija i učinkovito upravljanje u javnom sektoru i Prioritet 3 - 

Informatizacija javnih usluga. Unutar svakoga prioriteta razrađeni su opći i specifični ciljevi i 

mjere te utvrđeni nositelji i sunositelji provedbe, pokazatelji ostvarenja, okvirni rokovi 

provedbe i planirani financijski izvori. Konačno, s ciljem stvaranja odgovarajućeg 

institucionalnog i upravljačkog okvira za provedbu, Akcijskim planom predviđeno je 

imenovanje radnih skupina za svaki od tri reformska prioriteta, koje će činiti predstavnici 

ključnih resornih ministarstva i drugih tijela zaduženih za provedbu reformskih aktivnosti.  

 

Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 1 - Izgradnja učinkovite javne uprave 

prema Akcijskom planu ima zadatak koordinirati provedbu sljedećih ciljeva:  

- Racionalizacija sustava javne uprave (racionalizirani sustav državne uprave, 

racionalizirani sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave) 

- Unaprjeđenje procesa i uspostava sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi  

(unaprijeđeni procesi u javnoj upravi, optimizirani broj zaposlenih u javnoj upravi, 

podizanje kvalitete javnih usluga, poboljšana koordinacija djelovanja javne uprave) 

- Povećanje dostupnosti i transparentnosti javne uprave (olakšani pristup uslugama koje 

pruža javna uprava, povećana dostupnost informacija javne uprave) 

 

Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 2 - Depolitizacija i učinkovito upravljanje 

ljudskim resursima u javnom sektoru ima zadatak koordinirati provedbu sljedećih ciljeva: 

- Razvoj sustava upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi i javnim službama 

(utvrđeni sustav kompetencija, bolji i transparentniji sustav zapošljavanja u javnoj upravi 

i javnim službama, uspostavljeni sustav razvoja karijere za zaposlene u javnoj upravi i 

javnim službama, ujednačeni sustav plaća u javnoj upravi i javnim službama, unaprjeđeni 

sustav kolektivnog pregovaranja u javnoj upravi i javnim službama) 

- Povećanje razine znanja, vještina i etičnosti u javnoj upravi i javnim službama (izgrađeni 

sustav obrazovanja za javnu upravu, unaprjeđeni sustav stručnog usavršavanja u javnoj 

upravi, poštivanje etičkih načela u javnoj upravi)  

 

Povjerenstvo za provedbu reformskog prioriteta 3 - Informatizacija javnih usluga prema 

Akcijskom planu ima zadatak koordinirati provedbu sljedećih ciljeva: 

- Unaprjeđenje pružanja usluga elektroničkim putem (olakšana komunikacija korisnika 

usluga s javnom upravom) 

- Racionalno korištenje računalno-informacijskih resursa (racionalizacija resursa, 

standardizacija e-poslovanja i informatizacija) 

 



5 
 

 

Povjerenstva za provedbu reformskih prioriteta čine ključna resorna tijela, nositelji i 

sunositelji reformskih mjera. Isto tako u obzir je uzeta i dosadašnja suradnja pri izradi 

Akcijskog plana i Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2015. do 2020. kao i 

povezanost mjera iz Akcijskog plana sa strateškim mjerama iz strategija i akcijskih planova 

drugih tijela. Broj članova u povjerenstvima se zbog operativnosti rada neće povećavati no 

predviđeno je tematsko uključivanje predstavnika drugih tijela. 

 

Po donošenju odluke Vlade Republike Hrvatske o imenovanju članova povjerenstava, tijela 

čiji predstavnici čine povjerenstva, dostaviti će Ministarstvu uprave prijedloge svojih članova 

i zamjenika, nakon čega će Ministarstvo uprave, kao tijelo zaduženo za koordinaciju provedbe 

Akcijskog plana organizirati sastanke povjerenstava na kojima će se raspraviti sadržaj mjera 

iz Akcijskog plana, način i dinamika njihove provedbe, odgovornosti za provedbu 

dogovorenih aktivnosti, osiguranje operativne učinkovitosti kao i sva druga pitanja vezana uz 

provedbu Akcijskog plana. 

 


