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PRIJEDLOG

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
150/2011, 119/2014 i 93/16), a u vezi s točkom 4.1. Nacionalnog programa reformi 2017., 
KLASA; 022-03/17-07/47; URBROJ: 50301-25/05-17-3 od 27. travnja 2017. godine. Vlada

2017. godine donijelaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj

ODLUKU

o osnivanju Radne skupine za provedbu 
reformske mjere objedinjavanja inspekcijskih službi

I.

Ovom se Odlukom, u svrhu provedbe reformske mjere „Objedinjavanja inspekcijskih 
službi“ iz točke 4.1. „Jačanje konkurentnosti gospodarstva“, reformskog područja 4.1.1. 
„Unaprjeđenja poslovnog okruženja“ Nacionalnog programa reformi 2017., koja se provodi radi 
unaprjeđenja poslovnog okruženja i rasterećenja poduzetnika i obrtnika, osniva Radna skupina 
za provedbu reformske mjere objedinjavanja inspekcijskih službi ( u daljnjem tekstu: Radna 
skupina).

II.

Radnu skupinu iz točke I. Odluke čine:

predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, predsjednik;
predstavnik Ministarstva financija, zamjenik predsjednika;
predstavnici Ministarstva poljoprivrede, 2 člana;
predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, član;
predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, član;
predstavnik Ministarstva turizma, član;
predstavnik Ministarstva zdravstva, član
predstavnik Ministarstva financija - Porezne uprave, član;
predstavnik Ministarstva financija-Carinske uprave, član:
predstavnik Državnog zavoda za mjeriteljstvo, član.

III.

Radna skupina obavlja sljedeće zadaće:

utvrđuje i predlaže koncept objedinjavanja inspekcijskih službi radi funkcionalnijeg i 
učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu

izrađuje i predlaže novi ustroj objedinjenih inspekcijskih službi, te područnih ureda/ 
jedinica i ispostava

izrađuje prijedlog propisa o izmjenama i dopunama propisa o ustrojstvu i djelokrugu 
središnjih tijela državne uprave u dijelu inspekcijskih poslova koji se prenose u djelokrug 
inspekcijskog tijela
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izrađuje prijedloga propisa kojim će se urediti inspekcijski poslovi, ustrojstvo i način 
rada inspekcijskog tijela

utvrđuje popis i izrađuje izmjene svih posebnih zakona koji uređuju djelokrug 
inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo

poduzimanje svih drugih radnji koje su potrebne za provedbu reformske mjere.

IV.

Zadužuju se čelnici ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave iz točke II. ove 
Odluke da u roku sedam dana od dana donošenja ove Odluke imenuju predstavnike na razini 
dužnosnika koji će biti članovi Radne skupine.

V.
Administrativne i stručne poslove za potrebe Radne skupine obavlja Ministarstvo 

gospodarstva, poduzetništva i obrta.

VI.

Radna skupina je dužna o aktivnostima na provedbi mjere iz točke I. izvještavati Vladu 
Republike Hrvatske, jednom u razdoblju od tri mjeseca do kraja 2017. godine.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da izvijesti predstavnike 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave iz točke II. o donošenju ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr.sc. Andrej Plenković
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OBRAZLOŽENJE

Za obavljanje inspekcijskih poslova u Republici Hrvatskoj ustrojeno je preko 50 inspekcija, 
pretežito unutar ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, stoga je Nacionalnim 
programom reformi 2017. određena reformska mjera objedinjavanja inspekcijskih službi radi 
unaprjeđenja poslovnog okruženja.

Obzirom na cilj reformske mjere, a to je rasterećenje gospodarskih subjekata od učestalih, 
neujednačenih i nekoordiniranih inspekcijskih nadzora i postupanja, nužno je osnovati radnu 
skupinu u kojoj će predstavnici središnjih tijela državne uprave u čijem su djelokrugu 
inspekcijski poslovi utvrditi i predložiti koje inspekcijske službe treba objediniti zbog 
funkcionalnijeg i učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova kako bi se izbjegla prisutna 
podijeljenost u obavljanju inspekcijskih poslova u gospodarstvu, kao i različito postupanje 
inspekcija prema gospodarskim subjektima.

Riječ je o zaduženjima predstavnicima središnjih tijela državne uprave da radi provedbe 
reformske mjere pripreme prijedlog novog ustroja inspekcijskih službi koje su uključene u 
provedbu reformske mjere, pripreme nacrte propisa o ustrojstvu inspekcijskog tijela, te propisa 
kojim će se urediti inspekcijski poslovi na način da će se, između ostalog, definirati zajednička 
načela i postupanja inspekcija temeljena na težini utvrđenih povreda i stupnju ugrožavanja 
javnog interesa. Radna skupina će pripremiti i popis svih posebnih propisa koje treba izmijeniti 
radi usklađivanja sa djelokrugom inspekcijskog tijela u čijem sastavu će biti objedinjene 
inspekcijske službe.

Usporedo s navedenim aktivnostima. Radna skupina će tromjesečno izvještavati Vladu RH o 
tijeku aktivnosti koje se provede a u svrhu učinkovitog, pravodobnog i potpunog izvršavanja 
reformske mjere.


