
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 

godine donijela 

 

 

 

ODLUKU  

 

o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj 

 

I. 

 

Osniva se Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u 

daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) radi provedbe Strategije za uvođenje eura kao službene 

valute u Republici Hrvatskoj. 

 

II. 

 

Članovi Nacionalnog vijeća su: 

 

- predsjednik Vlade Republike Hrvatske – predsjednik Nacionalnog vijeća 

- potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta – zamjenica predsjednika Nacionalnog vijeća 

- guverner Hrvatske narodne banke, temeljem Odluke Savjeta Hrvatske narodne 

banke – zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća 

- potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih 

poslova 

- ministar financija 

- ministar rada i mirovinskoga sustava 

- ministrica znanosti i obrazovanja 

- ministar pravosuđa 

- ministar uprave 

- ministar državne imovine 

- ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

- ministar zdravstva 

- ministar turizma 

- predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca 

- predstavnik sindikalnih središnjica 

 

 

III. 

 

Stručne, tehničke i administrativne poslove za rad Nacionalnog vijeća obavljat će 

Ministarstvo financija. 

 

 

 



IV. 
 

Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovoj Odluci, na odgovarajući način, izvijesti 

članove Nacionalnog vijeća iz točke II. Odluke. 

 

 

 

V. 

 

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

 

 

 

 

         PREDSJEDNIK 

 

             mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb,  



OBRAZLOŽENJE 

 

U cilju provedbe Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj, ovom se Odlukom osniva Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute 

u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće). 

 

Nacionalnim vijećem predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Nacionalno 

vijeće ima dva zamjenika: potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu 

gospodarstva, poduzetništva i obrta i guvernera Hrvatske narodne banke. Članovi 

Nacionalnog vijeća su još: potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i 

europskih poslova, ministar financija, ministar rada i mirovinskoga sustava, ministrica 

znanosti i obrazovanja, ministar pravosuđa, ministar uprave, ministar državne imovine, 

ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ministar zdravstva i ministar 

turizma te jedan predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca i jedan predstavnik sindikalnih 

središnjica. 

 

 


