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Klasa:
Urbroj:

12. rujna 2019.Zagreb,

pri:dsjedniku hrvatskoga sabora

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, s Konačnim 
prijedlogom zakona

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 
- pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, 
s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila dr. sc. Davora Božinovića, potpredsjednika 
Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova, Ivana Malenicu, ministra uprave, 
Žarka Katića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Darka Nekića, Katicu 
Prpić i Josipu Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, Antu Delipetra, pomoćnika 
ministra unutarnjih poslova i doc. dr. sc. Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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Zagreb, rujan 2019.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA 

O PROTUMINSKOM DJELOVANJU 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

            Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju 

sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Člankom 33. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) 

propisano je da se poslovi neposredne provedbe zakona u prvom stupnju mogu posebnim 

zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 67. 

stavkom 1. istog Zakona propisano je 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.  

 

S ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. godine, u okviru reformskog 

prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru „Decentralizacija i 

racionalizacija“, odnosno stvaranja jedinstvenog i usklađenog normativnog okvira kojim se 

uređuje sustav državne uprave, potrebno je članak 122. stavak 3. Zakona o protuminskom 

djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) izmijeniti na način da se zahtjev za isplatu 

sredstava za kupnju udžbenika djece smrtno stradalih osoba iz članka 107. toga Zakona predaje 

nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu stanovanja, u čijem 

je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova koji se odnose na obrazovanje, a ne više uredu 

državne uprave, kako je propisano važećim Zakonom. 

 

III.   OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

 Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 

 

IV.  PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Prema odredbi članka 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 

br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18) zakon se može donijeti po hitnom postupku, kada to 

zahtijevaju osobito opravdani razlozi, koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. 

 

18. srpnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o sustavu državne uprave 

(Narodne novine, broj 66/19) kojim se ukidaju uredi državne uprave u županijama te je 

određeno da uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju dosad važećeg Zakona o 

sustavu državne uprave nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će 

se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. 
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Slijedom navedenog potrebno je ovaj Zakon uskladiti sa Zakonom o sustavu državne 

uprave i odrediti drugo upravno tijelo koje će provoditi poslove koji su bili u nadležnosti ureda 

državne uprave. 

 

S obzirom na prethodno navedeno, sukladno članku 204. stavku 1. Poslovnika 

Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18) predlaže se donošenje 

ovoga Zakona po hitnom postupku. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  

ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU 

 

 

Članak 1. 

 

 U Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) u članku 

122. stavku 3. riječi: „uredima državne uprave prema mjestu stanovanja“ zamjenjuju se 

riječima: „nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu 

stanovanja, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose 

na obrazovanje“. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 

godine. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Uz članak 1.  

 

S obzirom da je člankom 33. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) 

propisano da se poslovi neposredne provedbe zakona posebnim zakonom mogu povjeriti 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a člankom 67. stavkom 1. istog Zakona 

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, potrebno je članak 

122. stavak 3. Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) 

izmijeniti na način da se zahtjev za isplatu sredstava za kupnju udžbenika djece smrtno stradalih 

osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju predaje nadležnom upravnom tijelu 

županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu stanovanja, u čijem je djelokrugu obavljanje 

povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na obrazovanje, a ne više uredu državne 

uprave kako je propisano važećim Zakonom. 

 

Uz članak 2.  

 

Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona. 
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ODREDBA VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

 

Članak 122. 

(1) Djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na prednost 

pri dobivanju stipendija tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima te imaju prednost 

pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove, pod uvjetom da im redoviti prihodi po 

članu kućanstva ne prelaze 60 % od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj. 

(2) Djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. ovoga Zakona imaju pravo na besplatne 

obvezatne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim 

školama, pod uvjetom ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima i ako im redoviti 

prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze prosjek netoplaće u Republici Hrvatskoj. 

(3) Iznos sredstava potrebnih za kupnju udžbenika isplaćuje ministarstvo nadležno za 

obrazovanje, a zahtjeve za isplatu sredstava osobe iz stavka 2. ovoga članka, odnosno njihovi 

zakonski skrbnici predaju u uredima državne uprave prema mjestu stanovanja. 
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju za Nacrt prijedloga 
zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, s 
Konačnim prijedlogom zakona 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju 

Datum dokumenta 3. rujna 2019. 

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o protuminskom 
djelovanju, s Konačnim prijedlogom zakona 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

- 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 
 

Da, na portalu esavjetovanja-gov.hr i na mrežnoj stranici 
Ministarstva unutarnjih poslova. 
Savjetovanje je bilo otvoreno od 8. do 22. kolovoza u trajanju 
od 15 dana. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Nisu zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

- 
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Troškovi provedenog savjetovanja Savjetovanje nije iziskivalo dodatne troškove. 
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