
Prijedlog 

 Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 

pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br. 115/14), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___ prosinca 2014. godine, donijela  

 

 

UREDBU 

 
O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI 

 
Članak 1. 

 

 U Zakonu o policiji („Narodne novine“ br. 34/11, 130/12 i 89/14 – Vjerodostojno 

tumačenje), u članku 128. riječi: „1. siječnja 2015.“ zamjenjuju se riječima: „1. siječnja 

2017.“. 

 

Članak 2. 

 

 Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 31. prosinca 

2014. godine. 

 

 

Klasa: 

 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

                                 Predsjednik 

                                           Zoran Milanović  

  

  



Prijedlog 

Obrazloženje 

 

 Zakonom o policiji („Narodne novine“ br. 34/11, 130/12 i 89/14 – Vjerodostojno 

tumačenje), člankom 21. stavkom 1., 2. i 3., propisuje se pravo policijskog službenika kojem 

prestaje državna služba radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili 

profesionalne bolesti, policijskom službeniku kojem, sukladno posebnom propisu, prestaje 

državna služba radi stjecanja pravna na starosnu mirovinu te policijskom službeniku kojem, 

sukladno posebnom propisu, prestaje državna služba radi stjecanja prava na prijevremenu 

starosnu mirovinu, pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće 

isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđene od strane 

Državnog zavoda za statistiku. 

 

 Zakon o policiji stupio je na snagu 31. ožujka 2011. godine, osim navedene odredbe 

članka 21. stavka 1., 2. i 3., čije je stupanje na snagu bilo predviđeno 1. siječnja 2013. godine, 

a potom, Zakonom o izmjeni Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 130/12), odgođeno za 

1. siječnja 2015. godine. 

 

Međutim, s obzirom na tešku gospodarsku situaciju u kojoj se Republika Hrvatska 

nalazi uslijed višegodišnje recesije kao i na činjenicu da za primjenu navedene odredbe nisu 

osigurana sredstva u državnom proračunu te kako, s druge strane, postoji potreba da za 

policijske službenike bude propisana otpremnina na specifičan način, potrebno je ponovo 

odgoditi stupanje na snagu odredbe članka 21. stavka 1., 2. i 3. Zakona o policiji. 

 

Iz navedenih razloga izrađen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom Zakona, kojim je, između ostalog, predloženo da 

odredba članka 21. stavka 1., 2. i 3. stupi na snagu 1. siječnja 2017. godine. Na navedeni 

Nacrt prijedloga Zakona prikupljena su mišljenja nadležnih tijela i socijalnih partnera te je 

Nacrt prijedloga Zakona upućen u proceduru Vladi Republike Hrvatske. 

Međutim, kako Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s 

Konačnim prijedlogom Zakona, zbog kratkoće vremena, nije moguće uvrstiti na dnevni red 

15. sjednice Hrvatskog sabora koji zasjeda do 12. prosinca 2014. godine, a uzimajući u obzir 

činjenicu da bi stupanjem na snagu navedene odredbe Zakona o policiji došlo do znatnog 

financijskog opterećenja državnog proračuna te bi izazvalo potrebu osiguravanja znatnih 

financijskih sredstava, što bi se, u znatnoj mjeri,  odrazilo kako na državni proračun, tako i na 

gospodarske subjekte, odnosno gospodarsku politiku u cjelini, nužno je potrebno odgoditi 

stupanje na snagu navedene odredbe prije nego što stupi na snagu, odnosno prije 1. siječnja 

2015. godine. 

 Slijedom navedenog predlaže se donijeti Uredbu o izmjeni Zakona o policiji, sa 

zakonskom snagom kojom se, radi potrebe održavanja stabilnosti državnog proračuna, 

prolongira stupanje na snagu odredbe članka 21. stavka 1., 2. i 3. Zakona o policiji, na 1. 

siječnja 2017. godine. 

Također, sukladno ustavnoj i zakonskoj obvezi navedena odredba bit će uvrštena u 

tekst Zakona o izmjenama Zakona o policiji koji će se uputiti u proceduru donošenja u 2015. 

godini.  

 

 


