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PREDSJEDNlKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: PrijedJog zakoDa 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 policiji, s Konal!nim 
prijedlogom zakona, hitni postupak, P.Z. br 798 
~amandmaD 

Temeljem clanka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 8112013) na 
Prijedlog zakona 0 izmjenama i dopunama Zakona 0 policiji, s Konacnim prijedlogom 
zakona, podnosim sljedeci: 

Amandman
 

U clanku z. kojim se dodaju cIanci 5.a do 5.f:
 

U clanku 5.b brise se rijec: "nadlemom".
 

U clanku 5.c:
 

Stavak1. mijenja se i glasi:
 

"Za rjesavanje prituzbi na rad policijskih sluzbenika Ministarstva osniva se
 
Povjerenstvo za rad po prituzbama koje cine 5 predstavnika gradana. Svaki clan
 
povjerenstva ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slucaju sprijecenosti."
 

U stavku 2. brisu se rijeci "u sjedistu Ministarstava i u povjerenstvima za rad po
 
prituzbama u pollcijskim upravama",
 

U stavku 3. brisu se rijeci "u sjedistu Ministarstva".
 

Stavak 4. brise se.
 

U stavku 5. brisu se rijeci "u sjedistu Ministarstva objedinjeno" rijec! "i radu
 
povjerenstava za rad po prituzbama u policijskim upravama". 

U clanku 5.d: 

U stavku 1. rijee "povjerenstava" mijenja se rijecju "Povjerenstva". 



U stavku 2. rijet "povjerenstava" mijenja se rijetju ,,Povjerenstva". 

U stavku 5. rijec "povjerenslava" rnijenja se rijecju "Povjerenstva". 

U stavku 7. rijec "povjerenstava" rnijenja se rijecju "Povjerenstva". 

..P' .U stavku·9. rije1'- "povjerenstava" mijenja se rljecju "Povjerenstva". 

Dodaju se stavci 10. i II. koji glase: 

"Clanovi Povjerenstva i njihovi zarnjenici biraju se na nacin da su zastupljena oba 
spola najmanje jednom trecinom clanova. 

Clanovi Povjerenstva koje je imenovao Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina sukladno odredhi tlanka 5. Zakona 0 policiji (Narodne novine, broj 34/20 II, 
13012012, 89/2014 i 151/2014) obavljaju poslcve Povjerensrva do imenovanja 
Povjerenstva sukladno odredbama ovoga Zakona." 

U clanku 5.f stavku 2. rijec "povjerenstava" mijenja se rijecju "Povjerenstva". 

Obrazlo::\enje: 

S obzirom na dosadasnji slab odaziv organizacija civilnog drustva i strucne javnosti na dva 
javna poziva koji je uputio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (na prvi javni 
poziv javila su se 4 kandidata, a na drugi svega 2), misljenja sam da su zakonske odredbe 
kojima se predlaze imenovanje povjerenstava u svim policijskim upravama (ukupno 20) 
neprovedivo. To bi znacilo da hi Odbor trebao imenovati 60 clanova i 60 zamjenika 
povjerenstava na razini policijskih uprava te jos 6 clanova povjerenstva u sjedistu 
Ministarstava, 

Pri izboru clanova Povjerensrva potrebno je voditi raeuna 0 zastupljenosti oba spola sukladno 
odredbama Zakona 0 ravnopravnosti spolova te se u tom smislu dodaje novi stavak. 

Isto tako, dodavanjem novog stavka predlaze se da postojeee Povjerenstvo nastavi s radom do 
izbora novog Povjerenstva sukladno odredbama ovoga Zakona kako ne bi ponovno doslo do 
blokade rada Povjerenstva te jos vecih zaostataka u rjesavanju predstavki i prituzbi gradana. 
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