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poslovima i ovlastima – 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 policijskim poslovima i ovlastima 
podnosi sljedeći 
 
 
 A M A N D M A N   
 
   

U članku 32. dodani članak 102.c mijenja se i glasi: 
 
„(1) Vijeće je sastavljeno od pet članova i pet zamjenika članova, predstavnika građana, koje 
imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na temelju javnog poziva na prijedlog organizacija civilnog 
društva te znanstvenih i stručnih organizacija. 
 
(2) Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora uputit će javni poziv za 
predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Vijeća. 
  
(3) Prijedlozi kandidata za članove i zamjenike članova Vijeća podnose se Odboru iz stavka 2. 
ovoga članka,  koji na svojoj sjednici utvrđuje udovoljavaju li prijedlozi propisanim uvjetima te 
utvrđuje i podnosi Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje članova i zamjenika članova 
Vijeća. 
  
(4) Članovi Vijeća i njihovi zamjenici biraju se na način da su zastupljena oba spola najmanje 
jednom trećinom članova. 



 
(5)  U radu Vijeća, bez prava odlučivanja, sudjeluje policijski službenik Ravnateljstva policije 
kojeg odredi glavni ravnatelj, čija zadaća je pružanje stručne pomoći članovima Vijeća. 
 
(6) Članovi i zamjenici članova Vijeća su osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled u 
javnosti  te svoju funkciju obavljaju kao počasnu funkciju. 
  
(7) Članovi i zamjenici članova Vijeća imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini 
stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 
kako je utvrđeno za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike 
Hrvatske. Sredstva za navedene namjene osiguravaju se u državnom proračunu Republike 
Hrvatske u razdjelu Ministarstva.  
 
(8) Član i zamjenik člana Vijeća ne može biti osoba koja: 

- nije državljanin Republike Hrvatske, 
- je član političke stranke, 
- je osuđena za kazneno djelo ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo 

koje se progoni po službenoj dužnosti, 
- je osuđena za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana 

kazna zatvora ili se protiv nje vodi postupak za takav prekršaj.  
 
(9) Za članove i zamjenike članova Vijeća provodi se postupak temeljne sigurnosne provjere, 
sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno područje sigurnosnih provjera. 
 
(10) Za pristup klasificiranim podacima članovi i zamjenici članova Vijeća moraju ispunjavati 
uvjete utvrđene posebnim zakonom kojim je uređeno područje zaštite tajnosti podataka. 
 
(11) Članove i zamjenike članova Vijeća imenuje se na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću 
ponovnog imenovanja. 
 
(12) Člana i zamjenika člana Vijeća razriješit će se prije isteka roka na koji je imenovan ako: 

- sam to zatraži, 
- nastupi neki od razloga zbog kojih ne može biti imenovan članom ili zamjenikom 

člana Vijeća, 
- iz neopravdanog razloga nije prisustvovao na dvije sjednice Vijeća u roku od jedne 

godine ili nemarno obavlja poslove člana Vijeća, 
- nadležno tijelo za izdavanje uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup 

klasificiranim podacima (certifikata) u predviđenom postupku donese odluku o 
ukidanju izdanog certifikata, 

- Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost utvrdi nezakonitosti u njegovom 
postupanju. 

 
(13) Član i zamjenik člana Vijeća dužan je s klasificiranim podacima postupati sukladno 
propisima kojima je uređeno područje informacijske sigurnosti.“. 
 
  Obrazloženje: 
 

 Tijekom rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o policijskim poslovima i ovlastima pred radnim tijelima Hrvatskoga sabora, Odbor za 



zakonodavstvo i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnim manjina podnijeli su amandmane 
na članak 32. Konačnog prijedloga zakona u dijelu kojim se dodaje članak 102.c, dok je Odbor 
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost problematizirao pitanje preciznijeg određenja 
nadležnosti toga Odbora u pogledu raspisivanja javnog poziva za isticanje kandidature za 
članstvo u Vijeću za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti kao i ulogu 
tog Odbora u pogledu utvrđivanja propisanih uvjeta osoba koje su se javile za članstvo u Vijeću. 
U vezi navedenoga, predlagatelj podnosi amandman na članak 32. Konačnog prijedloga zakona 
u dijelu kojim se dodaje članak 102.c kojim su obuhvaćeni podneseni amandmani, kao i ostali 
istaknuti prijedlozi za poboljšanje sadržaja i izričaja članka 102.c. 
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