
 
 
Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava 
 

Na temelju članka 37. Poslovnika, a u vezi članka 28. Poslovnika o radu Gospodarsko-
socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore 
i zaštitu prava na 37. sjednici održanoj 14. siječnja 2015. godine razmatralo je Nacrt 
prijedloga zakona o protuminskom djelovanju. 

 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva usvojeno je sljedeće  

 
MIŠLJENJE 

 
1. Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava podržava Nacrt 

prijedloga zakona o protuminskom djelovanju. 
2. Savez samostalnih sindikata Hrvatske ima izdvojeno mišljenje na Nacrt prijedloga zakona 

o protuminskom djelovanju. 
 

 
IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE 

 
Stavkom 3. članka 37. propisuje se da dopunski opći izvid obavljaju pirotehničari HCR-a na 
način da uzimanjem kontrolnih uzoraka u radnim stazama, na najmanje 1 % površine, utvrde 
nepostojanje onečišćenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima. 
 
Smatramo da površina obuhvaćena dopunskim općim izvidom (1 %) nije dovoljna , te da istu 
treba povećati na najmanje 10 % iz razloga sigurnosti. 
 
Naime, ako postoji sumnja da je određena površina onečišćena MES-om, NUS-om ili njihovim 
dijelovima znači da je ona potencijalno opasna po sigurnost  ljudi i da ugrožava njihovo 
zdravlje i živote jer za posljedicu može imati ozljeđivanje, ali i smrt. Da bi sumnja bila 
uklonjena potrebno je odrediti primjerenu granicu provjere i otklona iste. Smatramo da 1 % 
površine na kojoj bi se proveo opći dopunski izvid i temeljem toga zaključilo da je preostalih 99 
% površine očišćeno od MES, NUS ili njihovih  dijelova odnosno razminirano nedovoljno, te da 
ugroza od isti i dalje postoji. Ovime se samo olakšava otpis sumnjivih površina i ne postiže 
svrha razminiranja, a to je sigurnost građana RH i jedino se postiže cilj ubrzavanja postupka 
razminiranja.  
 
Podsjećamo da je člankom 2. Nacrta prijedloga Zakona propisano da su poslovi protuminskog 
djelovanja poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike 
Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva, te da uživanju osobitu skrb 
Republike Hrvatske.  
 
Stoga smatramo da je odredbu stavka 3. članka 37. potrebno staviti u vezu sa interesima  
Republike Hrvatske i njenom osobitom skrbi iz članka 2. Nacrta prijedloga Zakona i povećati 
površine obuhvaćene dopunskim općim izvidom. 
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