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Predmet: Izvješće o Konačnom prijedlogu zakona o upravljanju državnom
imovinom, P.Z.E. br. 256

l. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 57. sjednici održanoj 2. svibnja
2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o upravljanju državnom imovinom,
P.Z.E. br. 256, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske,
aktom od 26. travnja 2018.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o
' "usklađenosti Konačnog prijedloga s'pra'vnom stečevinom Europske'unije iz koje proizlazi da je
ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske
unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 3.

U članku 3. stavku 2. riječi: Pojam ,,državna imovina“ zamjenjuje se riječima:
,,Državna imovina iz stavka 1. ovoga članka“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

11. Na članak 18.

U članku 18. stavak 4. briše se.

Obrazloženje



l\)

Briše se suvišna odredba jer postupak donošenja akata u Hrvatskom saboru kao i

njihovih izmjena i dopuna propisana je Poslovnikom Hrvatskog sabora, stoga je nepotrebno
isticati da će se ovisno o gospodarsko političkim okolnostima akti koje donosi Hrvatski sabor
mijenjati ili dopunjavati.

III. Na članak 26.

U članku 26. 11 stavku 2. u podstavku l. ispred riječi: ,,predsjednik Upravnog vijeća“
dodaju se riječi: ,,koji je ujedno i“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer je potrebno naznačiti daje ministar nadležan za
poslove državne imovine po položaju predsjednik Upravnog vijeća.

IV. Na članak 74.

Članak 74. briše se.

Obrazloženje

Briše se suvišna odredba članka, radi jedinstvenosti i cjelovitosti pravnog sustava
Republike Hrvatske nepotrebno je posebno obvezivati Vladu Republike Hrvatske na
usklađenje odredbi nekog drugog zakona.

***me—51 “Za 'izvjestiteljicu na sjednici' Hrvatskog sabora Odbor je odredio- Mariju
Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
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