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Predmet: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima 

posebne državne skrbi – amandmani Vlade 
 
 
  Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 
– pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske na 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne 
skrbi podnosi sljedeće  
 
 
 A M A N D M A N E  
 
  Amandman I. 
 
  U članku 5. stavku 1. iza riječi: „sklapanje nagodbe“ dodaju se riječi: „u 
razumnom roku“. 
 
  Stavak 4. briše se. 
 
  Obrazloženje: 
 
  Ovaj amandman predlaže se na prijedlog pučke pravobraniteljice koja smatra 
da je važno naglasiti kako je sklapanje nagodbe potrebno postići u za to razumom roku, jer 
postupci protiv vlasnika imovine u koju su privremeni korisnici uložili sredstva traju u nekim 
predmetima i preko desetljeća.  
 
  Također se predlaže brisati stavak 4. članka 5. Konačnog prijedloga zakona jer 
određuje vremensko ograničenje od godine dana za sklapanje nagodbe, a što prema mišljenju 
pučke pravobraniteljice predaje isključivu vlast nad procesom Republici Hrvatskoj te je moguće 



da bi, zbog nemogućnosti da u predviđenom roku dođe do nagodbe, zbog nedostatka ljudskih 
kapaciteta i velikog opsega drugih poslova, vlasnici nekretnina mogli izgubiti svoja prava. 
Predloženom odredbom i ukoliko ne dođe do sklapanja nagodbe nakon proteka jedne godine, 
vlasnici bi zauvijek bili onemogućeni da riješe pitanje povrata sredstava privremenim 
korisnicima. 
 
  Amandman II. 
 
  Dodaje se novi članak 6. koji glasi: 
 
„Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst 
Zakona o područjima posebne državne skrbi.“. 
 
  Članak 6. postaje članak 7. 
 
  Obrazloženje: 
 
  Ovaj amandman predlaže se na temelju sugestije Odbora za ljudska prava i 
prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora jer je višekratnim izmjenama i dopunama 
Zakona o područjima posebne državne skrbi kojima je izmijenjen najveći dio teksta Zakona i 
to u temeljnim odredbama iznimno otežano razumijevanje teksta Zakona i ostvarivanje prava 
i izvršavanje obveza koje se njime uređuju. 
 
 
 
                                                                                                                  PREDSJEDNIK 
                              
                                                                                      Zoran Milanović 
 


