REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA
OBNOVU I STAMBENO
ZBRINJAVANJE

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
(„Narodne novine“, broj 140/2009) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj
25/2013 i 85/2015), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o obnovi.
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Zakona o izmjeni Zakona o obnovi.
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja
2019. godine, izradio navedeni Obrazac prethodne procjene.
Izradi Zakona o izmjenama Zakona o obnovi pristupit će se zbog usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne
novine“, br. 66/2019) koji u članku 67. stavku 1. propisuje da „uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona
o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.)
nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda
državne uprave povjeriti županijama“. Naime, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine, točkom 2.
podtočkom a), zadužuju se nadležna tijela državne uprave da najkasnije do 10. rujna 2019. godine u proceduru Vlade Republike
Hrvatske upute nacrte odgovarajućih izmjena zakona kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u
županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se odnosni poslovi državne uprave povjeriti županijama, izuzev
poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji će se, ovisno o upravnom području, staviti u
nadležnost tijela državne uprave.
Javno savjetovanje otvoreno je do 2. srpnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem
poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11360
Po završetku javnog savjetovanja Središnji državni ured će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s
javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i
obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na navedeni Obrazac prethodne procjene.

