
 Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o sigurnosno – obavještajnom sustavu 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 79/2006 i 105/2006) i članka 43. Zakona o 
sigurnosnim provjerama („Narodne novine“, br. 85/2008 i 86/2012), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj ________________________ donijela 

 

U R E D B U 
O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU ŠTIĆENIH 
OSOBA, OBJEKATA I PROSTORA TE PROVOĐENJU NJIHOVE  

ZAŠTITE I OSIGURANJA 
 

Članak 1. 

 U Uredbi o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove 
zaštite i osiguranja („Narodne novine“ ,br. 46/2013) članak 11. mijenja se i glasi: 

 „(1) Štićene osobe I. kategorije su: 

 - predsjednik Republike Hrvatske, 
  - predsjednik Hrvatskog sabora,  
  - predsjednik Vlade Republike Hrvatske,    
  - predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
  - predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. 
 
 (2) Štićene osobe I. kategorije su i osobe pod međunarodnom zaštitom: 
  
 - predsjednik ili poglavar strane države, član kolektivnog tijela koji obavlja funkciju 
predsjednika ili poglavara strane države, 
 - predsjednik parlamenta strane države ukoliko u svojoj zemlji ima status štićene 
osobe, 
 - predsjednik vlade strane države, 
 - čelnici pravosudnih tijela stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz 
stavka 1. podstavka 4. i 5. ovoga članka i u svojoj zemlji imaju status štićene osobe; 
 - vodeće osobe međunarodnih organizacija, koje imaju status štićene osobe na temelju 
međunarodnog prava. 
 
 (3) Provođenje mjera osiguranja i zaštite osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka 
započinje danom stupanja na dužnost štićene osobe. 
 
 (4) Osobe iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne mogu se odreći prava na 
mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe. 
 
 (5) Osobe iz stavka 1. podstavka 4. i 5. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere 
osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem 
izvijestiti Vladu Republike Hrvatske. 

  



(6) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka  primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje 
proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog 
karaktera.   

 
(7) Mjere osiguranja i zaštite za štićene osobe iz stavka 1. ovoga članka provode se još 

šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti.“. 
 

Članak 2. 

 Članak 12. mijenja se i glasi: 
 
 „(1) Štićene osobe II. kategorije su:  
 

– ministar unutarnjih poslova, 
– ministar vanjskih i europskih poslova, 
– ministar obrane, 
– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, 
– mandatar za sastav Vlade Republike Hrvatske, 
– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske u drugom izbornom krugu, 
– novoizabrani predsjednik Republike Hrvatske od dana službene objave rezultata 

predsjedničkih izbora do dana stupanja na dužnost. 
  
 (2) Štićene osobe II. kategorije su i: 
 
  – državni dužnosnici stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. 
podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i imaju status štićene osobe,  

– čelnici pravosudnih tijela stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz 
stavka 1. podstavka 4. ovoga članka i imaju status štićene osobe, 

– dužnosnici Europske unije koji imaju status štićene osobe na temelju međunarodnog 
prava. 

 
(3) Provođenje mjera osiguranja i zaštite osoba navedenih u stavku 1. podstavcima 1. 

do 4. ovoga članka započinje danom stupanja na dužnost štićene osobe. 
  
 (4) Osobe iz stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga članka mogu se odreći prava 
na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe,  o čemu su dužne pisanim 
putem izvijestiti Ministarstvo. 

 (5) Osobe iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere 
osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem 
izvijestiti nadležno ministarstvo. 

 (6) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje 
proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog 
karaktera. 

 (7) Mjere osiguranja i zaštite osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka 
provode se još tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti. 



 (8) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka provode se 
do dana stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske. 

 (9) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka provode se 
do dana službene objave rezultata predsjedničkih izbora.“. 

Članak 3. 

U članku 13. stavak 9. mijenja se i glasi: 

 „(9) Na osobe iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje 
proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog 
karaktera.“. 

Članak 4. 

 U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „ (2) Štićeni objekti i prostori I. kategorije su: 

 - objekt Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Pantovčak br. 241 u Zagrebu, 

 - objekt Hrvatskog sabora, Trg sv. Marka br. 6. i 7 u Zagrebu, 

 - objekt Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka br. 1 i 2. u Zagrebu, 

- sjedište Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

 - sjedište Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 

 - objekti stanovanja štićenih osoba I. kategorije.“. 

 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 „(4) Osobe iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. i 5. ove Uredbe mogu se odreći prava 
na mjere osiguranja i zaštite objekta stanovanja, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti 
Vladu Republike Hrvatske.“. 

Članak 5. 

 U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „(1) Štićeni objekti i prostori II. kategorije su: 

– reprezentativni objekti i prostori: „Državna rezidencija“, Visoka ulica br. 15 i 22,  
Zagreb, „Vila Brijunka“, „Bijela vila“, „Vila Jadranka“, „Kaštel“, otok Vanga (Krasnica) i   
otok Galija na Brijunskom otočju te „Vila Kovač“, Vlade Avelinija 42, Hvar, 

– sjedište Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, 

– sjedište Ministarstva unutarnjih poslova, 



– sjedište Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 

– sjedište Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, 

- sjedište Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ulica Ljudevita Gaja 30a, 
Zagreb,  

– sjedište Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, 

– sjedište Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija, 

– objekti Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, 

– objekti sigurnosno-obavještajnih agencija, 

– objekti stanovanja štićenih osoba II. kategorije, 

– diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.“. 

Stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
„(3) Osobe iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe mogu se odreći prava na mjere 

osiguranja i zaštite objekta stanovanja, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti nadležno 
ministarstvo.“. 
 

Članak  6. 

 Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. 
godine. 

 

Klasa: 
Ur.broj:  
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
 

Zoran Milanović 
 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

 Uredbu o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite 
i osiguranja („Narodne novine“ broj: 46/2013) Vlada Republike Hrvatske donijela je na 
sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine. Navedenom Uredbom određuju se štićene osobe, 
objekti i prostori, provođenje osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora te 
međusobne obveze i suradnja sigurnosno – obavještajnih agencija, nadležnih ustrojstvenih 
jedinica u ministarstvima koje provode osiguranje i zaštitu štićenih osoba, objekata i prostora, 
stručnih službi nadležnih za poslove osiguranja u drugim državnim tijelima kao i s 
organizatorima određenih događanja. 

 Na temelju ovlaštenja propisanog člankom 38. stavkom 2. Ustavnog zakona o 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 99/99, 29/2002, i 49/2002- 
pročišćeni tekst), Ustavni sud je, smatrajući da pojedine odredbe Zakona o pravima i 
obvezama državnih dužnosnika („Narodne novine“ broj: 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 
73/2000, 131/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 
30/2004, 105/2004, 187/2004, 92/2005, 121/2005, 151/2005, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 
107/2007, 60/2008, 38/2009, 150/2011 i 22/2013), Uredbe o određivanju štićenih osoba, 
objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja („Narodne novine“ broj: 46/13.) 
i Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske , klasa: 373-
04/12-01/01, ur. broj: 5030120-12-1 od 26. srpnja 2012., koju je donijela Vlada Republike 
Hrvatske, nisu u skladu s člankom 4. Ustava Republike Hrvatske, odnosno temeljnim 
ustrojstvom državne vlasti (glava IV. Ustava) i ustavnog sudstva (glava V. Ustava), pokrenuo 
postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 14. Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika  članka 11. stavka 1., članka 12. stavka 1. alineje 1. i 2., članka 15. stavak 2. te 
članka 16. stavka 1. alineje 1. i 2. Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te 
provođenju njihove zaštite i osiguranja i točke II. stavka 1. Odluke o korištenju 
rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te je navedene odredbe Zakona, 
Uredbe i Odluke ukinuo svojom Odlukom („Narodne novine“ broj: 103/2014). 

 Navedenom Odlukom Ustavnog suda određeno je da ukinute odredbe naprijed citirane  
Uredbe i Odluke prestaju važiti 31. prosinca 2014. godine te je utvrđena obveza Vladi 
Republike Hrvatske da do navedenoga roka dijelove tih akta za koje je Ustavni sud ocijenio 
da nisu u suglasnosti s Ustavom  uskladi s pravnim stajalištima Ustavnog suda izraženima u 
njegovoj Odluci. 

 U cilju ispunjavanja utvrđene obveze Vlade Republike Hrvatske, osnovana je 
međuresorna radna skupina, članovi koje su bili predstavnici nadležnih ministarstava i 
sigurnosno – obavještajnih agencija, koja je izradila ovaj Prijedlog Uredbe o izmjenama i 
dopunama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove 
zaštite i osiguranja (dalje: Prijedlog). 

 U Prijedlogu su sadržane sljedeće izmjene i dopune: 

 - izmijenjen je članak 11. na način da su među štićene osobe I. kategorije uvršteni i 
predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske te predsjednik Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske. S obzirom da su se navedeni najviši nositelji sudbene grane državne vlasti tijekom 
proteklog razdoblja pisanim putem odricali ponuđene mogućnosti provedbe osiguranja i 



zaštite, ovim Prijedlogom za navedene osobe propisala bi se mogućnost odricanja prava na 
mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu bi bile  dužne 
pisanim putem izvijestiti Vladu Republike Hrvatske. Također, navedene osobe mogu se 
odreći prava na zaštitu njihovih objekata stanovanja; 

 - objekti sjedišta Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske svrstavaju se u 
štićene objekte i prostore I. kategorije; 

 - među štićene osobe I. kategorije uvršteni su i čelnici pravosudnih tijela stranih 
država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost predsjednika Ustavnog odnosno Vrhovnog suda 
i u svojoj zemlji imaju status štićene osobe; 

 - predlaže se da se na strane štićene osobe I., II. i III. kategorije primjenjuju mjere 
osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u 
posjetu službenog karaktera;  

-  među štićene objekte i prostore II. kategorije uvrštava se sjedište glavnog državnog 
odvjetnika Republike Hrvatske; 

- s obzirom da je Ustavni sud svojom Odlukom („Narodne novine“ broj: 103/2014) 
utvrdio da ukinute odredbe Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te 
provođenju njihove zaštite i osiguranja prestaju važiti 31. prosinca 2014. godine, u pogledu 
stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna predloženo je da iste stupe na snagu 1. siječnja 2015. 
godine radi osiguravanja pravnog kontinuiteta propisa;  

- također, s obzirom na opisane izmjene i dopune, bilo je nužno izraditi i ostale 
potrebne  izmjene i dopune teksta Uredbe  o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te 
provođenju njihove zaštite i osiguranja, a koje su nomotehničke prirode.  

U skladu s navedenim, ovim Prijedlogom su u potpunosti usklađene odredbe te 
Uredbe s pravnim stajalištima Ustavnog suda izraženim u njegovoj  Odluci („Narodne 
novine“ broj: 103/2014). 

 U odnosu na konstataciju Ustavnog suda Republike Hrvatske, navedenu u točki 4.2. 
Odluke („Narodne novine“ broj: 103/2014) o tome kako i dalje postoji obveza Vlade 
Republike Hrvatske iz članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama („Narodne novine“, br. 
85/2008 i 86/2012) da uredbom odredi „postrojenja ili sredstva od posebnog značaja za 
nacionalnu sigurnost“, za napomenuti je kako navedena materija predstavlja posebnu 
normativnu cjelinu koju je potrebno urediti zasebnom uredbom, stoga ista nije obuhvaćena 
ovim Prijedlogom.  

  

  

 


