
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 
godine donijela  

 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 

 1. Prihvaća se Nacrt ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava 
"Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i Protestantske reformirane kršćanske crkve u 
Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, u tekstu koji je dostavio Ured 
Komisije za odnose s vjerskim zajednicama aktom, klase: 070-02/14-45/08, urbroja: 50453-
14-07, od 22. srpnja 2014. godine. 
 
 2. Zoran Milanović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpisat će, u ime 
Vlade Republike Hrvatske, Ugovor iz točke 1. ovoga Zaključka. 
 
 3. Ugovor iz točke 1. ovoga Zaključka objavljuje se u Narodnim novinama. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK  
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 
I. Pojedinačna mjera izvršenja Presude Europskog suda za ljudska prava - 

sklapanje Ugovora 
 
1.1. Presuda 
 
 9. prosinca 2010. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je 
utvrđeno je da su Savez crkava „Riječ života“, Crkva cjelovitog evanđelja i Protestantska 
reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (vjerske zajednice) bile diskriminirane u 
ostvarivanju prava na slobodu savjesti i vjeroispovijesti. 
 Diskriminacija se sastojala u odbijanju države da s njima sklopi ugovore o pitanjima 
od zajedničkog interesa čime im je onemogućeno održavanje vjeronauka u javnim školama i 
predškolskim ustanovama kao i priznavanje učinka brakova sklopljenih pred predstavnicama 
tih vjerskih zajednica.  
 Republika Hrvatska je, sukladno Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i 
temeljnih sloboda, dužna izvršiti presudu Europskog suda za ljudska prava.  
 
1.2. Pojedinačna mjera izvršenja - sklapanje Ugovora 
 
 U svrhu izvršenja presude u 2012. godini vjerskim zajednicama ponuđen je Ugovor od 
zajedničkog interesa koji se razlikovao se od dosadašnjih Ugovora sklopljenih sa drugim 
vjerskim zajednicama na način da se njime isključivo rješavaju pitanja za koja je utvrđena 
diskriminacija presudom Europskog suda za ljudska prava, te nije predviđena financijsku 
naknadu za njihovo djelovanje. Ponuđeni Ugovor vjerske su zajednice odbile. 
 Stoga je u svrhu izvršenja presude u srpnju 2013. godine vjerskim zajednicama 
ponuđen novi prijedlog Ugovora od zajedničkog interesa, koji je uređivao odnos s vjerskim 
zajednicama i po pitanjima koja nisu bila predmet izvršenja Presude. Drugi prijedlog Ugovora 
vjerske zajednice također su odbile  prihvatiti.  
 Nakon dodatnih konzultacija i očitovanja članova Komisije za odnose s vjerskim 
zajednicama (Komisija) u vezi sadržaja nacrta prijedloga Ugovora i pitanja uvrštavanja 
odredbi koje predviđaju financijska sredstva iz proračuna, vjerskim je zajednicama u svrhu što 
skorijeg izvršenja presude dana 7. ožujka 2014. godine ponuđen treći prijedlog Ugovora koji 
sadržava i odredbu koja predviđa financijska sredstva iz proračuna. Pored navedenog, 
prijedlog Ugovora sadrži i odredbe koje uređuju pitanja koja nisu bile predmet izvršenja 
Presude, ali su sastavni dijelovi dosad sklopljenih Ugovora s ostalim vjerskim zajednicama. 
 Dopisima zaprimljenim u Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama tijekom 
svibnja i lipnja 2014. godine vjerske zajednice pristale su prihvatiti sklapanje Ugovora u 
ponuđenom obliku. 
 
II. Pravni temelj za sklapanje Ugovora proizlazi iz članka 9. stavak 1. Zakona o 
pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/02 i 73/13) koji glasi: «Pitanja 
od zajedničkog interesa za Republiku Hrvatsku i neku ili više vjerskih zajednica mogu se 
uređivati i ugovorom kojeg sklapaju Vlada Republike Hrvatske i vjerska zajednica.» 
 
III. S obzirom na navedeno, predlaže se Vladi Republike Hrvatske, da donese zaključak u 
kojem će biti prihvaćen Nacrt prijedloga ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa između 
Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica i ovlaštenje osobe za potpisivanje. 
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