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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Željka Jovanoviča,
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Željko Jovanović, zastupnik
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Zagreb, 05 travanj 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,

Molimo Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske , gospodinu Andreju Plenkovicu, koje se nalazi u privitku
ovoga dopisa.

S poštovanjem.
Dr. sc. Želflco Joyailovic
zastupnik u Hr»3tskom saboru

HRVATSKI SABOR
Željko Jovanović, zastupnik

Zagreb, 05 travanj 2017

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
gospodin ANDREJ PLENKOVIĆ

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, gospodine Pienković ,
Molim Vas da nam odgovorite na pitanje
Što Vlada Republike Hrvatske poduzima da zbog odluke Ustavnog suda kojom s 1. kolovozom 2017.
prestaje važiti Zakon o pravobranitelju za djecu, ne bude dovedeno u pitanje funkcioniranje ove
izuzetno važne institucije'?
S poštovanjem.
/

Dr. sc. Žfeljko Jovanović
zastupnikru Hrvatskom saboru
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s prestankom važenja
Zakona o pravobranitelju za djecu
– odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, dr. sc. Željko Jovanović, postavio je, sukladno
s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16),
zastupničko pitanje u vezi s prestankom važenja Zakona o pravobranitelju za djecu
Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći
odgovor:
Zakon o pravobranitelju za djecu donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj
29. svibnja 2003. godine. Objavljen je Narodnim novinama, broj 96 od 10. lipnja 2003.
godine, a stupio je na snagu 8. lipnja 2003. godine.
Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom broj: U-I-4301/2005 od 7. ožujka
2017. godine ukinuo Zakon o pravobranitelju za djecu ocjenjujući ga, u formalnom smislu,
nesuglasnim s Ustavom Republike Hrvatske, jer je donesen „običnom“ većinom nazočnih
zastupnika umjesto traženom većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru, u smislu
članka 83. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst
i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).
Sukladno točki II. citirane Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinuti
Zakon o pravobranitelju za djecu prestaje važiti 1. kolovoza 2017. godine.
Prava djeteta i njihovo poštivanje su bitna karakteristika svake demokratske
države. U Republici Hrvatskoj potreba zaštite prava i interesa djece istaknuta je u odredbama
članka 63., 64. i 65. Ustava Republike Hrvatske, Obiteljskim zakonom (Narodne novine, broj
103/15) i drugim propisima.
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Od listopada 1991. godine Republika Hrvatska je stranka Konvencije o
pravima djeteta koja je dio unutarnjeg pravnog poretka sukladno odredbi članka 141. Ustava
Republike Hrvatske. Člankom 4. Konvencije, države stranke se obvezuju poduzeti sve
odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere na primjenu prava priznatih u Konvenciji.
Uvođenje instituta pravobranitelja za djecu 2003. godine predstavlja ispunjenje
međunarodne obveze Republike Hrvatske proizašle iz odredbi Konvencije o pravima djeteta,
kao i Preporuka Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1460 (2000), a koja je oživotvorena
stupanjem na snagu Zakona o pravobranitelju za djecu.
U dosadašnjem djelovanju institucije pravobranitelja za djecu postignuta je
visoka razina zaštite prava djece i opstojnost institucije je neupitna. S obzirom na to da je
Ustavni sud Republike Hrvatske u uvodno citiranoj Odluci od 7. ožujka 2017. godine ocijenio
neustavnost Zakona o pravobranitelju za djecu u formalnom smislu, te nije doveo u pitanje
neovisnost i samostalnost institucije pravobranitelja za djecu, Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku je već sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa
(Narodne novine, broj 90/11) poduzelo potrebne radnje da se Zakon o pravobranitelju za
djecu po hitnoj proceduri uputi najprije na stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske, a
zatim i da se predloži njegovo donošenje u Hrvatskome saboru sukladno članku 204.
Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16).
Donošenjem Zakona o pravobranitelju za djecu omogućit će se nastavak
djelovanja i ostvarenja zadaće institucije pravobranitelja za djecu i nakon prestanka važenja
Zakona o pravobranitelju za djecu, 1. kolovoza 2017. godine sukladno Odluci Ustavnog suda
Republike Hrvatske.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

