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ZASTUPNICAMA I. ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu
upućujem Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji,
koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22.
travnja 2021. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra znanosti i obrazovanja dr. sc.
Radovana Fuchsa i državne tajnike Stipu Mamića i Tomislava Paljka.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET:

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.
85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. u
vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16.,
69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada
Republike Hrvatske podnosi Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj
inspekciji.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra znanosti i obrazovanja dr. sc.
Radovana Fuchsa i državne tajnike Stipu Mamića i Tomislava Paljka.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Zagreb, travanj 2021.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.
U Zakonu o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine", br. 61/11., 16/12, i 98/19.), članak 13.
mijenja se i glasi:
„(1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovoga Zakona dužne su pri ocjeni potrebe za
pokretanjem inspekcijskog postupka uzeti u obzir zaprimljene predstavke.

(2) Predstavkom iz stavka 1. ovoga članica smatra se prijava, pritužba ili drugi podnesak
kojim se ukazuje na nepravilnosti, odnosno stanje, propust ili postupanje protivno propisima
iz djelokruga prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o podnositelju: ime i
prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt, odnosno za pravnu osobu: naziv, sjedište i
potpis odgovorne osobe.

(3) Ako se povodom predstavke iz stavka 1. ovoga članka provede inspekcijski nadzor,
inspektor će podnositelja u pisanom obliku u bitnom obavijestiti o utvrđenom stanju i
poduzetim mjerama.
(4) Ako podnositelj ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne
sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđene,
podnositelja će se obavijestiti daje postupljeno po predstavci.".
Članak 2.
Članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati osobne i druge povjerljive
podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu te postupati tako da se ne
ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja predstavke.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja
predstavke ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa.
(4) Prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge
podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i
drugom propisu.".
Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama".

OBRAZLOŽENJE

I.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI

Zakonom o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine“, br. 61/11., 16/12. i 98/19.)
propisana je obveza čelnika Prosvjetne inspekcije da razmotri svaku zaprimljenu predstavku
te na temelju iste procijeni potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Međutim, nije
definirano što sve predstavka mora sadržavati da bi je čelnik tijela uzeo u razmatranje, kao
niti što mora sadržavati predstavka po kojoj bi isti bio dužan postupati.
Ujedno, trenutne zakonske odredbe vezane uz obvezu čuvanja zakonom ili drugim
propisom utvrđene tajne u inspekcijskom postupku nisu razrađene, a postupanje s podacima iz
nadzora regulirano je zajedno s podacima o identitetu podnositelja predstavke, što nema istu
pravnu podlogu.

II.

PITANJA KOJA SE ZAKONOM RJEŠAVAJU

Predloženim zakonom precizira se da se predstavkom smatra ona predstavka koja
sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno
za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Time se želi naglasiti potreba da se
podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario
pravo koje proizlazi iz Zakona.

Također, predmetnim izmjenama jasnije će se utvrditi obveza čuvanja inspekcijske,
odnosno druge službene tajne i propisati kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i
podacima u vezi s inspekcijskom postupkom te precizirati postupanje s podacima o
podnositelju predstavke. Time će se postići pravna utemeljenost postupanja s podacima iz
inspekcijskog nadzora te utvrditi prava i interesi podnositelja predstavke.

HL

OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA

Uz članak 1.
Ovim člankom izmijenjena je odredba članka 13. Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako bi se
preciznije nego do sada reguliralo postupanje ovlaštenih osoba po podnescima fizičkih i
pravnih osoba, odnosno jasnije se naznačuje po kojim predstavkama je čelnik Prosvjetne
inspekcije dužan postupati. Također, navedenim člankom propisuje se da se podnositelj
predstavke u izvješću obavještava o osnovnim rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.
Uz članak 2.
Ovima člankom izmijenjen je članak 16. Zakona, na način da se detaljnijom regulacijom
preciznije utvrđuje obveza čuvanja inspekcijske, odnosno druge službene tajne i propisuje
kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskim
postupkom te s podacima o podnositelju predstavke.

Uz članak 3.
Propisuje se stupanje na snagu ovoga zakona.

IV.

OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u
državnom proračunu Republike Hrvatske.

V.

RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA
ZAKONA TE RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE

U odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskome saboru,
Konačni prijedlog zakona u normativnom dijelu ne sadrži razlike.

VI.

PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA KOJE
PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM

Razmotren je prijedlog Ante Kujundžića, zastupnika u Hrvatskome saboru, koji se
odnosi na vlastoručni potpis podnesene prijave kada je prijavitelj fizička osoba. Prijedlog nije
prihvaćen jer je intencija rješenja koje se predlaže ovim zakonskim prijedlogom bila
identificiranje podnositelja podneska, međutim ne i dodatno stavljanje administrativnih
zapreka za podnošenje podnesaka. Ujedno, omogućeno je podnošenje podnesaka Prosvjetnoj
inspekciji putem pristupne točke e-Podnesak na stranicama Ministarstva znanosti i
obrazovanja koristeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Također,
omogućeno je pravnim i fizičkim osobama podnošenje podnesaka elektroničkom poštom,
putem pristupne točke, mail adrese: pisarnica@mzo,hr, uz napomenu da će se odgovori
dostavljati na isti način - elektroničkim putem, osim ako Ministarstvo ocijeni da dostava na
opisani način nije primjerena. U tim slučajevima dostava će se izvršavati na drugi prikladni
način (npr. poštom).

Također, nije prihvaćen prijedlog Zeljka Pavića, zastupnika u Hrvatskome saboru, koji
se odnosi na plaćanje takse za podnošenje prijave koja se u slučaju lažnih ili nedokazivih
prijava ne bi vraćala. Naime, ovim zakonskim prijedlogom se, umjesto naplate takse,
propisuje drugi način smanjenja pojava lažnih ili nedokazivih prijava, a to je obveza
identifikacije samog podnositelja prijave.

Nadalje, nije prihvaćen prijedlog Marije Selak Raspudić, zastupnice u Hrvatskome
saboru, koji se odnosi na nepropisivanje posljedica u slučaju kršenja obveze dužnosti čuvanja
osobnih i drugih povjerljivih podataka koje prosvjetni inspektor sazna u obavljanju svojih
dužnosti, i to zato što je postupanje s podnescima, odnosno s osobnim i drugim podacima već
regulirano propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje te zaštita i tajnost podataka.
Ostala mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog zakona iz rasprave na sjednici
Hrvatskoga sabora nisu bili direktno vezani za predmet Prijedloga zakona te se o njima
predlagatelj nije mogao posebno očitovati.

TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

Članak 13.
(1) Čelnik Prosvjetne inspekcije, odnosno čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji
dužan je razmotriti podnesak upućen prosvjetnoj inspekciji te procijeniti potrebu za
pokretanjem inspekcijskog postupka. O pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta
za pokretanje postupka, ovlaštena je osoba dužna obavijestiti podnositelja najkasnije u roku
od 30 dana od dana podnošenja podneska.

(2) Podnositelj podneska ima pravo u roku od osam dana od dana primitka obavijesti izjaviti
prigovor Ministarstvu, ako primi obavijest da prema navodima u podnesku ne postoje uvjeti
za pokretanje postupka ili ako obavijest ne primi u roku iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ako je postupak pokrenut, o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama i radnjama
inspektor će izvijestiti podnositelja podneska nakon završenog inspekcijskog postupka.

Članak 16.
(1) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan postupati tako da se ne ugrozi zakonom
ili drugim propisom utvrđena tajna.
(2) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su
u vezi s inspekcijskim nadzorom kao i identitet podnositelja podneska ako on to zatraži.

