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ZASTUFNICIMA HRVATSKOGA SABORA

PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članka 137. i članka 153. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu
upućujem Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom
zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom
od 06. ožujka 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga
sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Berislava Ron čevića, ministra unutarnjih
poslova i Ivicu Buconji ća, državnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova.
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Zagreb, 6.ožujka 2008.

PREDSJEDNiKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policiji, s Kona čnim prijedlogom
zakona

Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske, č lanka 129. i članka 159.
Posiovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o
izmjenama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

7.a svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Berislava Ron čevića, ministra unutarnjih
poslova i Ivicu Buconjića, dr"cavnog tajnika u Ministarstvu unutamjih poslova.
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLICIJI

I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4.
podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/2001. - pročiščeni
tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU
UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM
ZAKONA PROISTEĆI

Zakon o policiji ("Narodne novine" broj 129/2000} u svome poglavlju II. Organizacija
policije, u člancima I 1. - 1 S. sadrži odredbe o organizaciji policije u Republici Hrvatskoj,
te o načinu upravljanja ustrojstvenim jedinicama policije. Tako je člankom 12. propisano
kako se za obavljanje poslova policije u Ministazstvu unutamjih poslova osniva
Ravnateljstvo policije radom kojega upravlja gomo ćnik ministra - ravnatelj.

Navedene odredbe u cijelosti su usktađene s tada važećim odredbama članaka 43. i 44.
Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj: 75193., 92l96., 48/99.,
15/2000., 12712000, S9/2001., 190/2003 - pro čišćeni tekst, 199J2003. i 79/2007)
kojima je propisano kako se u ministarstdnna, u pravilu, osnivaju uprave, zavodi i
ravnateljstva kao upravne organizacije u sasiavu ministarstva, radom kojih upravlja
ravnatelj s položajem pomoćnika ministra.

Međutim, novi Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine" 92/2005.,
142/2006. i 77(2007) člankom 151. drugačije je normirao status pojedinih državnih
dužnosnika, nakon ćega su doneseni i drugi propisi kojima je izvršeno usklađivanje ove
materije s citiranom odredbom (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primopredaji
vlasti "Narodne novine" broj: 1712007, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sustavu državne uprave "Nazodne novine" broj: 79I2007).

3edna od spomenutih promjena statusa pojedinih državnih dužnosnika, koja proizlazi
iz odredaba ranije citiranih propisa, ogleda se u tome da se dosadašnji položaji
pomoćnika ministara ukidaju, a radom upravnSh organizacija u sastavu ministazstava
upravljat će ravnatelji.

S time u vezi, bilo je potrebno pristupiti i usklađivanju odredaba Zakona o policiji s
odredbama kasnije donesenih propisa, na na čin da se predloženim Zakonom propiše kako
će radom Ravnateljstva policije upravljati glavni ravnatelj policije.

U svezi naziva - glavni ravnatelj policije, za napomenuti je kako je u Ministarstw
unutarnjih poslova u fljeku ustrojavanje upravnih organizacija - uprava, na čijem čelu će
biti ravnatelji. S time u vezi, predlagatelj je stava da je u odnosu na ravnatelje ostalih
upravnih organizacija u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova potrebno u činiti nazivnu

distinkciju, imajući u vidu odgovornost i ovlasti glavnog ravnatelja policije, značaj

poslova koji se obavljaju u Ravnateljstvu policije, veli činu te ustrojstvene jedinice i broj

policijskih službenika čijim radom upravlja.
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IIL OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE
ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstua u državnom
proračunu.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO
HITNOM POSTUPKU

Predlagatelj je mišljenja kako je predloženi Zakon potrebno donijeti po hitnom
postupku radi što žumijeg usklađivanja njegovih odredbi s odredbama kasnije donesenih
propisa, kako bi se na temelju tako usklađenoga Zakona moglo pristupiti izradi i usklađivanju
odgovarajućih podzakonskih akata kojima se propisuju ustroj Ministarstva unutarnjih poslova
te uvjeti za prijam na radna mjesta policijskih i državnih službenika Ministarstva.

V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O POLICIJI

Članak 1.

U Zakonu o policiji ("Nazodne novine" broj 129I2000), u članku 12. stavak 3. mijenja
se i glasi:

"Ravnateljstvom upravlja glavni ravnatelj policije.".

Č lanak 2.

U cijelom tekstu Zakona riječ : "ravnatelj" zamjenjuje se riječ ima: "giavni ravnatelj
policije" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u"Narodnim novinama".
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OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Predloženim člankom propisuje se tko upravlja radom Ravnateljstva policije.

Uz članak 2.

Predloženim člankom predviđa se u cijelom tekstu "Lakona na odgovaraju ći način
zamijeniti riječ : "ravnatelj" riječima: "glavni ravnatelj policije".

Uz članak 3.

Propisuje se stupanja na snagu predloženog Zakona.
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

II. ORGANIZACIJA POL,ICIJE

Članak 11.

Ministarstvo radi stvaranja uvjeta rada:

1. uh^rđuje kadrovske i obrazovne potrebe,

2. donosi razvojne, organizacijske i druge temeljne smjernice za rad,

3. donosi planove o korištenju materijalno-financijskih sredstava,

4. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju informacijskog sustava,

5. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju radiokomunikacijskog i
telekomunikacijskog sustava,

6. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju sigurnosno-zašti ćenog kriptološkog
sustava,

7. utvrđuje potrebe i nabavlja tehni čka sredstva,
8. organizira međunarodnu suradnju,

9. obavlja utvrđene poslove u vezi s Visokom po]icijskom školom,

10. organizira i provodi unutarnji nadzor,

I 1. obavlja druge poslove određene zakonom.

Članak ] 2.
Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu se osniva Ravnateljstvo policije (u

daljnjem tekstu: Ravnateljstvo), kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva.

Zadaće Ravnateljstva su:

1. praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku
kriminaliteta,

2. usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava,

3. izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada
policijskih uprava,

4. briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih
akata za koje je nadležno,

5. organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja,

6. stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije,

7. donošenje standarda za opremu i materijalno-tehni čka sredstva,

8. sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim
uvjetima.

Ravnateljstvom upravlja pomoćnik ministra-ravnatelj.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra unutarnjih poslova imenuje i razrješuje
ravnatelja.
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Članak 13.
Radi obavljanja poslova iz ć lanka 3. ovoga Zakona, na području Republike Hrvatske

ustrojavaju se policijske uprave.

Na temelju pokazatelja o veličini područja, broju stanovništva, broju kaznenih djela,
prijestupa i prekršaja te značajkama prometnih pravaca i zemljopisnom položaju, policijske
uprave svrstavaju se u če6ri kategorije.

Vlada Republike Hrvatske uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih
poslova utvrđuje kategoriju pojedine policijske uprave.

Članak 14.
U obavljanju policijskih poslova iz članka 3. ovoga Zakona, policijska uprava na podru čju

za koje je osnovana:

1. prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku
kriminaliteta,

2. organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja,
3. izravno sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje,
4. obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice,
5. poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata,

6. obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Policijskom upravom upravlja načelnik policijske uprave.

Ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog ravnatelja imenuje i
razrješuje načelnika policijske uprave.

Prije podnošenja prijedloga ravnatelj Ee zatražiti mišljenje županijske skupštine ili
Skupštine Grada Zagreba.

Članak 15.

Za izravno obavljanje policijskih i drugih poslova u poIicijskoj upravi osniva se poIicijska
postaja.

Na temelju pokazatelja iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona policijske postaje svrstavaju
se u tri ka[egorije.

Vlada Republike Hrvatske uredbom o unutamjem ustrojstvu Ministarstva unutamjih
posIova utvrđuje kategoriju pojedine policijske postaje.

Policijskom postajom upravlja načelnik policijske postaje.
Ravnatelj na prijedlog načelnika policijske uprave imenuje i razrješuje načelnika

policijske postaje.
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