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Zagreb, 30. studenoga 2016.

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POŠLO VA
gospodinu
Davoru Ivu Stieru, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru
vanjskih i europskih poslova

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje prof dr. sc. Miroslava Tuđmana,
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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Zagreb, 30. studenog 2016.
PREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA
gospodin Božo Petrov
Predmet:

Zastupničko pitanje upućeno potpredsjedniku Vlade i ministru vanjskih i
europskih poslova Davoru Ivi Stieru

Poštovani.
Temeljem članka 140. poslovnika Hrvatskoga sabora, postavljam sljedeće
ZASTUPNIČKO PITANJE:
Vrlo su visoke pristojbe za primitak u hrvatsko državljanstvo, odnosno za zahtjev za
ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva, kao i za utvrđivanje hrvatskoga državljanstva. Hoće li
Vlada RH, odnosno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predložiti izmjenu zakona te ukinuti
te pristojbe (ili ih svesti na simbolične iznose) kako bi iseljena Hrvatska bez dodatnih troškova
mogla steći hrvatsko državljanstvo?
OBRAZLOŽENJE
Zakonom o upravnim pristojbama propisuju se iznosi pristojbi (Tarifni broj 74) zahtjeva za:
1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva 2.000,00 kuna.
2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva - 500,00 kuna.
Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu
i tijelo nadležno za vanjske poslove (Tarifni broj 76):
1. Putovnica
a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine - 800,00 kuna.
b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine - 600,00 kuna.
Zakon predviđa da šef diplomatske misije ili konzularnoga ureda RH može osobe koje podnose
zahtjeve za domovnicom i putovnicom osloboditi plaćanja ovih pristojbi ako su slabog imovinskoga
stanja. Zakon također predviđa da se u državama koje po podacima UN-a imaju niži nacionalni
dohodak od dohotka u RH naplaćuju gore spomenute pristojbe u iznosu od 50% od propisanoga
iznosa.
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Smatram da ove odredbe treba promijeniti iz niza razloga.
Prvo, Hrvatska treba što više vezati za sebe iseljenu Hrvatsku iz povijesnih, socijalnih,
gospodarskim, političkih i demografskih razloga. Hrvati su stoljećima odlazili u inozemstvo jer su
na to bili prisiljeni bilo iz političkih ili egzistencijalnih razloga. Njihova je emocionalna veza s
Domovinom vrlo jaka te je nekima domovnica još jedina veza identifikacije s Hrvatskom.
Drugo, niz zemalja (primjera radi navodim Italiju i Francusku) poduzimaju niz mjera kako bi
dali državljanstvo svojoj emigraciji te time jačali političke i gospodarske veze matične države s
ostalim zemljama u svijetu. Ni Hrvatska ne smije propustiti tu priliku jer na taj način angažira
izvorne i iskrene promotore svojih interesa u svijetu.
Treće, iseljena Hrvatska koja će dobiti domovnicu bez dodatnih troškova i zapreka lakše će se
odlučiti za gospodarsko poslovanje u Domovini, jer će se osjećati pozvanom i dobrodošlom. Jasno
da ne možemo zaboraviti ni demografski razlog, jer davanje državljanstva drugoj i trećoj generaciji
hrvatskih iseljenika otvoreni je poziv i da su dobrodošli živjeti u Hrvatskoj - kako zbog svojega
znanja i vitalnosti, tako i zbog našega interesa da demografski obnovimo Hrvatsku.
Četvrto, Hrvatska bi trebala ući u krug onih zemalja koje ne naplaćuju pristojbe za domovnice
ni za osobne iskaznice jer time pojedinci ne stječu nikakve materijalne koristi već dokazuju svoj
identitet i pripadnost vlastitoj domovini.
Vjerujem da ne treba ove argumente potkrepljivati pokazateljima koliki su troškovi za višečlane
obitelji, koje imaju pravo a žele doći do hrvatskoga državljanstva, pogotovo onih koje si to ne mogu
priuštiti jer žive u manje razvijenim zemljama, ili nisu materijalno situirani.
Zato smatram da treba ukinuti (ili smanjiti na simboličke iznose) pristojbe za izdavanje
domovnica i putovnica iseljenoj Hrvatskoj. Uz potrebne izmjene Zakona o upravnim pristojbama,
treba dati i upute Ministarstvu unutarnjih poslova da skrati potrebno vrijeme za izdavanje potrebnih
suglasnosti.

sc. Mirosk

Zastupnik

