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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

Predmet: Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma o uređenju 

pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju  

 Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 76. sjednici 

održanoj 25. studenoga 2014. godine raspravio je Zahtjev za raspisivanje državnog 

referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju koji je 

predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o 

potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, aktom pod brojem Klasa: 014-01/14-02/11, 

Urbroj: 363-14-02, od 17. studenoga 2014. godine.  

Odbor je predmetni Zahtjev raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo kojim je propisano da u postupku 

raspisivanja referenduma, ako to zatraži Ustavom Republike Hrvatske propisan broj birača, 

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav priprema prijedloge odgovarajućih akata. Na 

temelju svoje nadležnosti, Odbor je dužan utvrditi ispunjenje pretpostavki iz članka 87. 

stavaka 1. i 3. Ustava Republike Hrvatske. 

 

U raspravi je istaknuto kako birači moraju imati mogućnost izjasniti se o pitanju  

upravljanja nacionalnim resursom kao što su autoceste te da nisu provedene „dodatne analize 

koje bi eventualno iznijele druge opcije od davanja autocesta u koncesiju“.  

 

Obzirom da važećim zakonom koji uređuje pitanje referenduma u Republici Hrvatskoj  

nije propisano tko obavlja provjeru broja i vjerodostojnost potpisa birača, Odbor je, imajući u 

vidu dosadašnju praksu jednoglasno (8 glasova „ZA“), predložio Hrvatskome saboru da 

donese sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada 

Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za 



raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u 

koncesiju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor za 

izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, aktom pod brojem 

Klasa: 014-01/14-02/11, Urbroj: 363-14-02 od 17. studenoga 2014. godine.  

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Peđu 

Grbina, predsjednika Odbora. 

 

     PREDSJEDNIK ODBORA 

  

                                       Peđa Grbin 

 

 


