
PRIJEDLOG 

 Na temelju članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 

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

_______ 2018. godine donijela 

O D L U K U 

 

O ODREĐIVANJU SREDIŠNJIH TIJELA ZA PROVEDBU 

UREDBE (EU) BR. 2016/1191 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD  

6. SRPNJA 2016. O PROMICANJU SLOBODNOG KRETANJA GRAĐANA 

POJEDNOSTAVNJENJEM ZAHTJEVA ZA PREDOČAVANJE ODREĐENIH 

JAVNIH ISPRAVA U EUROPSKOJ UNIJI I O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 

1024/2012 

 

I. 

Određuju se Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih 

poslova, za središnja tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem 

zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 1024/2012 (SL L 200, 26.7.2016. – u daljnjem tekstu: Uredba), svako u okviru svojeg 

propisanog djelokruga. 

                                                              II. 

Određuje se Ministarstvo pravosuđa za središnje tijelo kojem se mogu upućivati 

komunikacije radi njihovog prijenosa odgovarajućem tijelu u toj državi članici sukladno 

odredbi članka 15. stavka 2. Uredbe.  

III. 

Ministarstva, druga tijela državne uprave i nadležne javne ustanove dužna su 

središnjim tijelima iz točke I. ove Odluke na zahtjev dostaviti sve podatke i informacije iz 

svojeg djelokruga potrebne za provedbu Uredbe.  

IV. 

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

novinama“. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

Zagreb,  

                                                                                  PREDSJEDNIK                                                      

                                                                                  mr. sc. Andrej Plenković 



OBRAZLOŽENJE 

Dana 15. kolovoza 2016.  stupila je na snagu Uredba (EU) br. 2016/1191 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana 

pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o 

izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba o legalizaciji), a ista se 

primjenjuje od 16. veljače 2019.  

 

Odredbom članka 22. stavka 1. točke (a) Uredbe o legalizaciji propisano je da su do 16. 

kolovoza 2018. države članice dužne obavijestiti Europsku komisiju o nazivima središnjih 

tijela za Uredbu.  

 

Uredba o legalizaciji uvodi novi pojednostavnjeni sustav legalizacije isprava između 

država članica Europske unije.  

 

Sadašnji sustav zahtijeva ovjeru isprava Apostillom za uporabu u drugoj državi članici 

(osim ukoliko postoji bilateralni međunarodni ugovor koji bi oslobađao isprave ovjere 

Apostillom). Apostille je ovjera kojom općinski sudovi na području Republike Hrvatske, 

temeljem deponiranih pečata i potpisa za sva nadležna tijela na svojem području, ovjeravaju 

vjerodostojnost isprave odnosno potvrđuju da je ispravu izdalo nadležno tijelo i potpisala 

ovlaštena osoba.  

 

Uredbom o legalizaciji predviđa se izuzeće od ovjere Apostillom i svih drugih oblika 

legalizacije javnih isprava namijenjenih upotrebi u drugim državama članicama. To znači da 

se javne isprave koje izdaju nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, a koje su obuhvaćene 

Uredbom, više ne moraju ovjeravati Apostillom na općinskim sudovima za upotrebu u drugim 

državama članicama.  

 

Ukoliko nadležno tijelo u drugoj državi članici posumnja u vjerodostojnost predočene 

javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj, temeljem čl. 14. Uredbe o legalizaciji, 

vjerodostojnost će se provjeravati putem IMI (Internal Market Information System) sustava. 

IMI sustav je dostupan na internetskim stranicama Europske komisije i svako središnje tijelo 

moći će se nakon notifikacije Europskoj komisiji registrirati u IMI sustavu i služiti sustavom 

radi provjere vjerodostojnosti javnih isprava. 

 

Stoga se kao središnja tijela za provjeru vjerodostojnosti javih isprava predlažu 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske i 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i to svako tijelo za provjeru one javne 

isprave za koju je nadležno - Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske za potvrdu iz 

kaznene evidencije, Ministarstvo uprave Republike Hrvatske za isprave koje izdaju matični 

uredi, a obuhvaćene su Uredbom (rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom 

bračnom stanju i potvrda o životnom partnerstvu) i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske za uvjerenje o prebivalištu.  

 
 

 


