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PRIJEDLOG  

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU 

 
I.   USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
podstavka 1. i članka 125. stavka 10. i 11. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, 
broj 85/2010. – pročišćeni tekst i 5/2014. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 
 
 
II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
PROISTEĆI 

  
Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, br. 76/2009, 153/2009, 116/2010, 

145/2010, 57/2011, 130/2011, 72/2013 i 148/2013) donesen je 2009. godine i do sada je 
mijenjan sedam puta. 
 

 Nakon Promjena Ustava Republike Hrvatske kojima su, između ostalog, izmijenjene i 
odredbe članka 124. Ustava Republike Hrvatske prema kojima Državnoodvjetničko vijeće u 
skladu s Ustavom i Zakonom samostalno odlučuje o imenovanju, razrješenju i stegovnoj 
odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika te svoje odluke donosi na nepristran način,  na 
temelju kriterija propisanih zakonom, donesene su i odgovarajuće izmjene Zakona o 
državnom odvjetništvu. 

 
S obzirom na ustavne promjene značajno je izmijenjen djelokrug 

Državnoodvjetničkog vijeća kao samostalnog i neovisnog tijela koje imenuje i razrješava 
zamjenike državnih odvjetnika te županijske i općinske državne odvjetnike, raspisuje izbore 
za članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o 
stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika, donosi odluke o premještaju državnih 
odvjetnika, sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, provodi postupak  
upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupak polaganja završnog ispita te 
obavlja druge poslove propisane zakonom. 
 

Zakonom o državnom odvjetništvu posebno je propisan postupak imenovanja 
zamjenika državnih odvjetnika koji se prvi put imenuju na državnoodvjetničku dužnost, a 
kojima je uspješno završena Državna škola za pravosudne dužnosnike propisana kao uvjet za 
imenovanje. Slijedom navedenog djelokrug Vijeća proširen je dužnošću provođenja postupka 
upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog 
ispita. 

 
Nastavno na predložene izmjene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se 

provodi reforma sustava ulaska u pravosudnu dužnost predlaže se i u Zakon o državnom 
odvjetništvu ugraditi mehanizme izjednačavanja vrednovanja uvjeta za upis u Državnu školu 
za pravosudne dužnosnike te vrednovanja završnog ispita kandidata koji su ga položili prema 
ranijim propisima i kandidata koji će ga ubuduće polagati. Prema važećim odredbama Zakona 
o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 153/09 i 127/10) na natječaj za prijam u 
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Državnu školu za pravosudne dužnosnike mogu se javiti kandidati koji su na pravosudnom 
ispitu ostvarili najmanje 70 bodova. Budući da Zakon o pripravnicima u pravosudnim 
organima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 54/74, 29/78 i 13/90), koji je u 
primjeni bio do 1. rujna 2009., nije poznavao bodovanje postignutog uspjeha, radi 
omogućavanja upisa u Državnu školu kandidatima koji su pravosudni ispit položili prema 
odredbama tog Zakona nametala se obveza polaganja posebnog pisanog ispita pred 
Državnoodvjetničkim vijećem te su se tako postignuti bodovi uzimali u obzir u postupku 
upisa u Državnu školu, ali i pri utvrđivanju završne ocjene. S obzirom na nastalu nejednakost 
u položaju ove dvije kategorije kandidata ovim se Zakonom predlaže izjednačiti njihov 
položaj.  
 

Budući da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji 
propisuje da postupak upisa i završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 
provode posebna povjerenstva, čije članove iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske, zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i Ministarstva 
pravosuđa na prijedlog Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Kolegija Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske i ministra pravosuđa imenuje Upravno vijeće Akademije na 
vrijeme od četiri godine, predlaže se iz Zakona o državnom odvjetništvu brisati odredbu koja 
u nadležnost Vijeća stavlja provedbu postupka upisa i postupka polaganja završnog ispita u 
Državnoj školi.  

 
Kako se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i 

osobama koje nisu pohađale Državnu školu za pravosudne dužnosnike omogućuje da pod 
određenim uvjetima pristupe polaganju završnog ispita u Školi, nakon čega se smatra da su je 
završile i nakon čega stječu pravo natjecati se za imenovanje na državnoodvjetničku dužnost, 
predlaže se brisati odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji o provedbi psihološkog testiranja 
u postupku upisa u Državnu školu, a  s obzirom da bi polaznici Škole u odnosu na ove osobe 
bili stavljeni u neravnopravan položaj. Iz navedenog se razloga ovim izmjenama i dopunama 
Zakona o državnom odvjetništvu predlaže da psihološko testiranje pri imenovanju na 
državnoodvjetničku dužnost u općinskim državnim odvjetništvima provodi 
Državnoodvjetničko vijeće. 

 
Ovim se Zakonom također predlaže dopuna i preciziranje pojedinih odredaba koje 

propisuju postupak imenovanja zamjenika državnih odvjetnika u odnosu na postupanje 
Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te usklađivanje odredaba o provedbi 
sigurnosne provjere kandidata za državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika s 
odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama („Narodne novine“, broj 85/08 i 86/12).  
 

S obzirom da je status savjetnika u državnim odvjetništvima koji su polaznici Državne 
škole za pravosudne dužnosnike već reguliran Zakonom o Pravosudnoj akademiji, predlaže se 
iz Zakona o državnom odvjetništvu brisati odredbe koje propisuju ovu materiju.  
 
III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 
 

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske. 

 
 
 

 



 

 
 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA 
I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU 

 
Članak 1. 

 
U Zakonu o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 
57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) u članku 94. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
 
„(4) Za županijskog državnog odvjetnika i općinskog državnog odvjetnika može se imenovati 
samo kandidat u odnosu na kojeg se u posebnom postupku utvrdi nepostojanje sigurnosnih 
zapreka.“. 
 
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.  
 

Članak 2. 
 
U članku 96. stavak 2. briše se. 
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. 
 

Članak 3. 
 
U članku 97. stavak 2. briše se. 
 
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6.  postaju stavci 2., 3., 4. i 5. 
 
Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi: 
„(6)  Nakon pribavljanja mišljenja iz stavka 3. i 5. ovoga članka Glavni državni odvjetnik će 
Državnoodvjetničkom vijeću uz svoj prijedlog dostaviti prijave s dokazima i podacima koje 
su kandidati priložili te podatke o radu kandidata kojima raspolaže Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske.“. 
 
Iza dosadašnjeg stavka 8. koji postaje stavak 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase: 

„(8) Za kandidata za kojeg je utvrdilo da je najbolji kandidat Državnoodvjetničko vijeće 
nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne 
provjere.  

(9) Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne 
agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. 

(10) Sigurnosna provjera provodi se sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama.“. 

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 11. iza riječi: „jednog kandidata“ dodaju se 
riječi: „ili kandidat iz stavka 8. ovog članka odbije dati suglasnost za provođenje sigurnosne 
provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka“. 
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Članak 4. 

U članku 152. stavku 1. podstavci 8. i 9. brišu se.  

Dosadašnji podstavci 10., 11. i 12. postaju podstavci 8., 9. i 10. 

U stavku 2. riječi: „provođenja postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne 
dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanja o prigovoru na završnu ocjenu 
kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,“ brišu se.  

Članak 5. 

U članku 157. stavku 3. iza riječi: „o svom radu“ brišu se zarez i riječi: „te pisanu izjavu da 
pristaju na sigurnosne provjere koje se provode u skladu s posebnim propisom. Ako su 
zatražene provjere kandidat ima pravo upoznati se s rezultatima u skladu s posebnim 
propisima kojima je propisan postupak vršenja provjera“. 

Članak 6. 

U članku 158. stavak 3. briše se.  

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: 

„(4) Glavni državni odvjetnik dostavit će Vijeću prijave svih kandidata sa svim prikupljenim 
podacima.“. 

Članak 7. 

U članku 159. stavku 4. drugoj rečenici riječi: „koji ispunjavaju uvjete za zamjenika državnog 
odvjetnika,“  brišu se. 

Članak 8. 

Članak 159.a mijenja se i glasi: 

„(1) Kada Vijeće za zamjenika općinskog državnog odvjetnika imenuje kandidata koji je 
završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike, izbor mora biti utemeljen na završnoj 
ocjeni koju je kandidat ostvario u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s 
kandidatom, prema utvrđenoj listi prvenstva.  

(2) Kada Vijeće za zamjenike općinskih državnih odvjetnika imenuje kandidate koji su 
završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a završnu ocjenu u Državnoj školi za 
pravosudne dužnosnike su ostvarili temeljem različitih mjerila, vrijednost završne ocjene tih 
kandidata se usklađuje na način da se završna ocjena svakog kandidata pomnoži s 
koeficijentom. 

(3) Koeficijent iz stavka 2. ovog članka za svakog kandidata izračunava se na način da se 
najviša moguća završna ocjena prema propisima koji su važili u vrijeme prijave na oglas o 
slobodnom mjestu zamjenika općinskog državnog odvjetnika, podijeli s najvišom mogućom 



 

 
 

završnom ocjenom koju je prema važećim propisima kandidat mogao ostvariti u vrijeme 
njegova ocjenjivanja. 

(4) Razgovoru iz stavka 1. ovog članka mogu pristupiti samo kandidati koji su zadovoljili na 
psihološkom testiranju na koje ih je uputilo Vijeće. 

(5) Psihološkim testiranjem utvrđuje se sposobnost kandidata za obnašanje dužnosti 
zamjenika državnog odvjetnika, a provodi ga ovlaštena pravna osoba koju utvrdi Vijeće. 
Pravilnik o sadržaju, metodama i postupku provedbe psihološkog testiranja donosi Vijeće. 

(6) Kandidati koji zadovolje na psihološkom testiranju pozivaju se na razgovor pred Vijećem. 

(7) Na razgovoru kandidati mogu ostvariti najviše 30 bodova.“.  

Članak 9. 

Iza članka  161. dodaje se članak 161.a koji glasi: 

„Članak 161.a 

(1) Za kandidate koji u trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog 
odvjetnika ne obnašaju državnoodvjetničku dužnost i za koje je Državnoodvjetničko vijeće 
utvrdilo da su najbolji kandidati Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi 
zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Zahtjev se podnosi za onoliko kandidata 
koliko se zamjenika državnog odvjetnika imenuje.  

(2) Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne 
agencije Vijeće donosi ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka.  

(3) U slučaju da kandidat iz stavka 1. ovog članka odbije dati suglasnost za provođenje 
sigurnosne provjere ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka, 
Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu sigurnosne 
provjere sljedećeg najboljeg kandidata.  

 (4) Sigurnosna provjera provodi se sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama.“. 

Članak 10. 

Članak 185. briše se. 

Članak 11. 

Postupci imenovanja zamjenika državnih odvjetnika koji su u tijeku dovršit će se prema 
odredbama Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 
145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13). 

Članak 12. 

Pravilnik o sadržaju, metodama i postupku provedbe psihološkog testiranja Vijeće će donijeti 
u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu. 
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Članak 13. 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. rujna 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
Članak 1.  
Ovim se člankom propisuje obveza provedbe sigurnosne provjere kandidata za županijske i 
općinske državne odvjetnike odnosno da za županijskog i općinskog državnog odvjetnika 
može biti imenovan samo kandidat za kojeg se u posebnom postupku utvrdi nepostojanje 
sigurnosnih zapreka.  
 
Članak 2. 
Ovim se člankom radi usklađivanja odredaba Zakona o državnom odvjetništvu sa Zakonom o 
sigurnosnim provjerama („Narodne novine“, broj 85/08 i 86/12) briše članak 96. stavak 2. 
Zakona kojim je propisano davanje posebne pisane izjave o pristanku na sigurnosne provjere, 
da su podaci o rezultatima sigurnosne provjere službena tajna, da se ovi podaci mogu koristiti 
samo u postupku imenovanja državnih odvjetnika te da se kandidat ima pravo upoznati s 
rezultatima provjere u skladu s posebnim propisima. 
 
Članak 3.  
Ovim se člankom mijenjaju odredbe članka 97. Zakona o državnom odvjetništvu na način da 
se Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske obvezuje uz svoj prijedlog 
Državnoodvjetničkom vijeću dostaviti dokumentaciju svih kandidata u postupku imenovanja 
državnih odvjetnika, a Državnoodvjetničko vijeće za kandidata za kojeg je utvrdilo da je 
najbolji kandidat nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnijeti zahtjev za provedbu 
temeljne sigurnosne provjere te na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere donijeti 
ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Propisuje se i da se sigurnosna provjera provodi 
sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama. 
 
Članak 4. 
Ovim se člankom iz djelokruga Državnoodvjetničkog vijeća predlaže brisanje odredbe o 
provedbi postupka upisa i postupka polaganja završnog ispita u Državnoj školi, a s obzirom 
na predložene izmjene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se propisuje da 
postupak upisa i završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike provode posebna 
povjerenstva čije članove iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zamjenika 
Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa na prijedlog Opće 
sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Kolegija Državnog odvjetništva Republike 
Hrvatske i ministra pravosuđa, imenuje Upravno vijeće Akademije na vrijeme od četiri 
godine.  
 
Članak 5.  
Ovim se člankom radi usklađivanja odredaba Zakona o državnom odvjetništvu sa Zakonom o 
sigurnosnim provjerama briše dio odredbe članka 157. stavka 3. Zakona kojom je propisano 
davanje posebne pisane izjave o pristanku na sigurnosne provjere kandidata za zamjenike 
državnih odvjetnika te da se kandidati imaju pravo upoznati s rezultatima provjere u skladu s 
posebnim propisima. 
 
Članak 6. 
Ovim se člankom radi usklađivanja odredaba Zakona o državnom odvjetništvu sa Zakonom o 
sigurnosnim provjerama iz članka 158. Zakona o državnom odvjetništvu briše odredba stavka 
3. kojom je propisano da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske od nadležnog tijela 
zahtijeva provedbu sigurnosne provjere za kandidate za zamjenike državnih odvjetnika koji su 



 

 
 

dali pristanak na njezinu provedbu, da su podaci o rezultatima sigurnosne provjere službena 
tajna i da se mogu koristiti samo u postupku imenovanja zamjenika državnih odvjetnika. 
Također se precizira izričaj odredbe kojom je propisano da je Glavni državni odvjetnik dužan 
Državnoodvjetničkom vijeću dostaviti sve prikupljene podatke o kandidatima prijavljenim na 
oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika. 
 
Članak 7. 
Ovim se člankom članak 159. stavak 4. Zakona o državnom odvjetništvu usklađuje s 
predloženim izmjenama članka 158. stavka 4. ovog Zakona, prema kojima je Glavni državni 
odvjetnik dužan Državnoodvjetničkom vijeću dostaviti sve prikupljene podatke o kandidatima 
prijavljenim na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika. 
 
Članak 8. 
Ovim se člankom propisuju uvjeti imenovanja zamjenika općinskih državnih odvjetnika 
odnosno propisuje da izbor kandidata mora biti utemeljen na završnoj ocjeni koju je kandidat 
ostvario u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s kandidatom, prema utvrđenoj 
listi prvenstva. 
Radi izjednačavanja položaja kandidata koji su završnu ocjenu u Državnoj školi za 
pravosudne dužnosnike ostvarili temeljem različitih mjerila, predlaže se da Vijeće završne 
ocjene takvih kandidata usklađuje množenjem završne ocjene svakog kandidata koeficijentom 
koji se za svakog kandidata izračunava na način da se najviša moguća završna ocjena prema 
propisima koji su važili u vrijeme prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika općinskog 
državnog odvjetnika podijeli s najvišom mogućom završnom ocjenom koju je prema važećim 
propisima kandidat mogao ostvariti u vrijeme njegova ocjenjivanja. 
Predlaže se da usmenom razgovoru u postupku imenovanja zamjenika općinskih državnih 
odvjetnika mogu pristupiti samo kandidati koji su zadovoljili na psihološkom testiranju na 
koje ih je uputilo Vijeće.  Kako se Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o Pravosudnoj akademiji i osobama koje nisu pohađale Državnu školu za pravosudne 
dužnosnike omogućuje da pod određenim uvjetima pristupe polaganju završnog ispita u Školi, 
nakon čega se smatra da su je završile i nakon čega stječu pravo natjecati se za imenovanje na 
pravosudnu dužnost, predlaže se brisati odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji o provedbi 
psihološkog testiranja u postupku upisa u Državnu školu, a  s obzirom da bi polaznici Škole u 
odnosu na ove osobe bili stavljeni u neravnopravan položaj. Iz navedenog se razloga ovim 
izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu predlaže da psihološko testiranje pri 
imenovanju na dužnost zamjenika općinskog državnog odvjetnika provodi 
Državnoodvjetničko vijeće. Ovim se člankom nadalje propisuje da se psihološkim testiranjem 
utvrđuje sposobnost kandidata za obnašanje dužnosti zamjenika općinskog državnog 
odvjetnika te da ga provodi ovlaštena pravna osoba koju utvrdi Vijeće. O sadržaju, metodama 
i postupku provedbe psihološkog testiranja Vijeće donosi poseban Pravilnik.  
S obzirom da se u Nacrtu prijedloga Zakona o Pravosudnoj akademiji predlaže izmjena 
najveće moguće završne ocjene koja se može ostvariti u Državnoj školi, radi zadržavanja 
postojećeg razmjera između broja bodova završne ocjene u odnosu na bodove koje kandidat 
može ostvariti na razgovoru u postupku imenovanja pred Državnoodvjetničkim vijećem 
predlaže se da najveći mogući broj bodova koji se može ostvariti na tom razgovoru bude 30.  
 
Članak 9.  
Ovim se člankom propisuje obveza Državnoodvjetničkog vijeća da za kandidate koji u 
trenutku prijave na oglas o slobodnom mjestu zamjenika državnog odvjetnika ne obnašaju 
državnoodvjetničku dužnost i za koje utvrdi da su najbolji kandidati nadležnoj sigurnosno-
obavještajnoj agenciji podnese zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere, i to za 



 

 
 

onoliko kandidata koliko se zamjenika državnog odvjetnika imenuje, te na temelju izvješća o 
rezultatu sigurnosne provjere donese ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Također se 
propisuje da će, u slučaju da navedeni kandidat odbije dati suglasnost za provođenje 
sigurnosnih provjera ili se u odnosu na tog kandidata utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka, 
Vijeće nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnijeti zahtjev za provedbu sigurnosne 
provjere sljedećeg najboljeg kandidata te da se sigurnosna provjera provodi sukladno Zakonu 
o sigurnosnim provjerama. 
 
Članak 10.  
Ovim se člankom predlaže  iz Zakona o državnom odvjetništvu brisati odredbe koje propisuju 
status savjetnika u državnim odvjetništvima koji su polaznici Državne škole za pravosudne 
dužnosnike, a s obzirom da je isti već reguliran Zakonom o Pravosudnoj akademiji.  
 
Članak 11.  
Ovim se člankom propisuje da će se postupci imenovanja zamjenika državnih odvjetnika koji 
su u tijeku dovršiti prema odredbama zakona koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovog 
Zakona. 
 
Članak 12. 
Ovim se člankom propisuje rok u kojem će Državnoodvjetničko vijeće donijeti Pravilnik o 
sadržaju, metodama i postupku provedbe psihološkog testiranja. 
 
Članak 13. 
Ovim se člankom propisuje vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA 
KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU 

 
Članak 94.  

 
(1) Županijskoga državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje Kolegija Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske i ministra nadležnog za poslove pravosuđa, na prijedlog 
Glavnoga državnog odvjetnika imenuje Državnoodvjetničko vijeće na vrijeme od četiri 
godine i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost. Županijski 
državni odvjetnik imenuje se iz redova državnih odvjetnika i zamjenika županijskog državnog 
odvjetništva ili višeg državnog odvjetništva, koji su najmanje pet godina obavljali 
državnoodvjetničku dužnost. 
(2) Za imenovanje za županijskog državnog odvjetnika općinski državni odvjetnik mora osim 
uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ispunjavati uvjete za imenovanje za zamjenika županijskoga 
državnog odvjetnika. 
(3) Općinskoga državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje kolegija županijskoga državnog 
odvjetništva, županijskoga državnog odvjetnika i ministra nadležnog za poslove pravosuđa, 
imenuje na prijedlog Glavnoga državnog odvjetnika Državnoodvjetničko vijeće iz redova 
državnih odvjetnika i zamjenika toga državnog odvjetništva ili drugoga državnog odvjetništva 
na vrijeme od četiri godine i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu 
dužnost. 
 (4) Ako općinski ili županijski državni odvjetnik ne bude ponovo imenovan, po isteku 
mandata nastavlja raditi kao zamjenik državnog odvjetnika u istom državnom odvjetništvu ili 
se, ako je to za njega povoljnije, vraća na mjesto zamjenika državnog odvjetnika u državnom 
odvjetništvu u kojem je prije imenovanja obnašao državnoodvjetničku dužnost. 
(5) Vrijeme na koje je imenovan državni odvjetnik započinje danom stupanja na dužnost. 

 
Članak 96.  

 
 (1) Slobodno mjesto županijskog, odnosno općinskoga državnog odvjetnika objavljuje 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Oglas o slobodnim mjestima objavljuje se u 
»Narodnim novinama«, a po potrebi i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, 
koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o 
ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje državnog odvjetnika kao i podatke o svom 
radu. 
(2) Glavni državni odvjetnik će od kandidata tražiti pisanu izjavu da pristaje na sigurnosne 
provjere u skladu s posebnim propisom. Podaci o rezultatima sigurnosne provjere službena su 
tajna. Ti se podaci mogu koristiti samo u postupku imenovanja državnih odvjetnika. Ako su 
zatražene provjere, kandidat ima pravo upoznati se s rezultatima u skladu s posebnim 
propisima kojima je propisan postupak vršenja provjera. 
(3) Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluku o 
poništenju objavljenog oglasa, donosi Glavni državni odvjetnik. 

 
Članak 97. 

  
(1) Nakon isteka roka iz članka 96. stavka 1. ovoga Zakona Glavni državni odvjetnik zatražit 
će za kandidata za županijskoga državnog odvjetnika mišljenje od Kolegija Državnog 
odvjetništva Republike Hrvatske, a za kandidata za općinskoga državnog odvjetnika od 
kolegija županijskoga državnog odvjetništva i županijskoga državnog odvjetnika. Uz poziv na 
davanje mišljenja, Glavni državni odvjetnik će dostaviti prijave s dokazima i podacima koje 



 

 
 

su kandidati priložili, ocjenu obnašanja dužnosti te druge podatke o kandidatima kojima 
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske raspolaže po službenoj dužnosti. 
(2) Osim mišljenja navedenih u stavku 1. ovoga članka Glavni državni odvjetnik će za 
kandidate koji su dali pristanak tražiti da se provedu sigurnosne provjere. 
(3) Prije davanja mišljenja nadležni državni odvjetnik pozvat će kandidate na razgovor koji s 
kandidatom koji se odazvao pozivu obavlja državni odvjetnik i najmanje dva člana kolegija 
državnog odvjetništva. Državni odvjetnik i dva člana kolegija mogu s kandidatom razgovarati 
zajednički ili odvojeno. 
(4) Mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o kandidatima za 
županijskoga državnog odvjetnika, a o kandidatima za općinskoga državnog odvjetnika 
mišljenje kolegija županijskoga državnog odvjetništva i županijskoga državnog odvjetnika 
daje se u roku od 15 dana. 
(5) Kod davanja mišljenja cijenit će se na odgovarajući način i kriteriji iz članka 130. ovoga 
Zakona te posebno sposobnost obavljanja poslova državnoodvjetničke i pravosudne uprave. 
(6) Nakon pribavljenog mišljenja iz stavka 4. ovog članka Glavni državni odvjetnik zatražit će 
mišljenje o kandidatima od ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Ministar nadležan za 
poslove pravosuđa dužan je dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
Ako mišljenje ne bude dano u propisanom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje. 
(7) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavka 4. i 6. ovoga članka i podataka o sigurnosnim 
provjerama Glavni državni odvjetnik će uz svoj prijedlog dostaviti prijave s dokazima i 
podacima koje su kandidati priložili te podatke o radu kandidata kojima raspolaže Državno 
odvjetništvo Republike Hrvatske Državnoodvjetničkom vijeću. Glavni državni odvjetnik 
dostavit će vijeću podatke o sigurnosnoj provjeri za pojedinog kandidata samo u slučaju kada 
su oni važni za odlučivanje o imenovanju. 
(8) Državnoodvjetničko vijeće dužno je donijeti odluku u roku od 30 dana nakon primitka 
prijedloga Glavnoga državnog odvjetnika. 
 (9) Ako se na oglas ne javi niti jedan kandidat ili Glavni državni odvjetnik ne da prijedlog 
niti za jednog kandidata ili Državnoodvjetničko vijeće između kandidata koji su se javili na 
oglas ne imenuje državnog odvjetnika postupak se ponavlja. 
 

Članak 152. 
 

(1) U djelokrug Vijeća spada: 
– imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, 
– imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, 
– vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, 
– premještaj zamjenika državnih odvjetnika, 
– raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, 
– sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i 
državnoodvjetničkih službenika, 
– odlučivanje o prigovoru na ocjenu, 
– provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka 
polaganja završnog ispita, 
– odlučivanje o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne 
dužnosnike, 
– vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, 
– vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, 
– obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom. 
(2) Član Vijeća izuzet je od obavljanja dužnosti člana Vijeća u postupku imenovanja i 
razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, imenovanja i razrješenja županijskih i općinskih 



 

 
 

državnih odvjetnika, premještaja zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupka i 
odlučivanju o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i državnih odvjetnika, 
odlučivanja o prigovoru na ocjenu, provođenja postupka upisa kandidata u Državnu školu za 
pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanja o prigovoru na 
završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, nadzora nad 
ispravnosti prijavljenih podataka u imovinskim karticama državnih odvjetnika i zamjenika 
državnih odvjetnika ako mu je kandidat ili državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika 
odnosno jedan od kandidata ili državnih odvjetnika ili zamjenika državnih odvjetnika: 
1) bračni ili izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li 
bračni ili izvanbračni odnos prestao ili nije, 
2) srodnik u uspravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, 
3) u odnosu skrbnika, štićenika, posvojitelja, posvojenika, hranitelja, hranjenika, smještene 
osobe ili udomitelja. 
(3) Član Vijeća, čim sazna da postoji koji od razloga za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka, 
dužan je odmah prekinuti obavljanje svih radnji u postupku i o tome obavijestiti Vijeće. 
(4) Ako član Vijeća, izvan slučajeva iz stavka 2. ovoga članka, zna za okolnosti koje izazivaju 
sumnju u njegovu nepristranost u postupcima iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome 
odmah obavijestiti Vijeće koje će donijeti odgovarajuću odluku. 
 

Članak 157.  
 

(1) Slobodno mjesto zamjenika državnog odvjetnika objavljuje Vijeće na prijedlog Glavnog 
državnog odvjetnika. 
(2) Državni odvjetnik u odvjetništvu u kojem postoji potreba za imenovanje zamjenika 
državnog odvjetnika ili neposredno viši državni odvjetnik izvijestit će o tome Glavnoga 
državnog odvjetnika. 
(3) Oglas o slobodnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pravilu u 
»Narodnim novinama«, a po potrebi i na drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, 
koji ne smije biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o 
ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika kao i podatke o 
svom radu, te pisanu izjavu da pristaju na sigurnosne provjere koje se provode u skladu s 
posebnim propisom. Ako su zatražene provjere kandidat ima pravo upoznati se s rezultatima u 
skladu s posebnim propisima kojima je propisan postupak vršenja provjera. 
(4) Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluku o 
poništenju objavljenog oglasa, donosi Državnoodvjetničko vijeće. 
 

Članak 158.  
 

(1) Nakon proteka roka iz članka 157. stavka 3. ovoga Zakona, Glavni državni odvjetnik 
zatražit će mišljenje o svim kandidatima za zamjenike državnog odvjetnika od nadležnih 
državnih odvjetnika i kolegija. Uz poziv na davanje mišljenja, Glavni državni odvjetnik će 
dostaviti prijave s dokazima i podacima koje su kandidati priložili te podatke o radu kandidata 
kojima raspolaže Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. 
(2) Mišljenje o kandidatima daju: 
– za zamjenika općinskoga državnog odvjetnika, županijski državni odvjetnik, državni 
odvjetnik toga državnog odvjetništva i kolegij općinskoga državnog odvjetništva u kojem je 
oglašeno slobodno mjesto zamjenika, 
– za zamjenika županijskoga državnog odvjetnika Glavni državni odvjetnik, državni odvjetnik 
toga državnog odvjetništva i kolegij županijskoga državnog odvjetništva u kojem je oglašeno 
slobodno mjesto zamjenika, 



 

 
 

– za zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika, Glavni državni odvjetnik i Kolegij Državnoga 
odvjetništva Republike Hrvatske. 
(3) Glavni državni odvjetnik će od nadležnoga državnog tijela zatražiti za kandidate koji su 
dali pisanu izjavu da na to pristaju, provođenje sigurnosne provjere. Podaci o rezultatima 
sigurnosne provjere službena su tajna i mogu se koristiti samo u postupku imenovanja 
zamjenika državnih odvjetnika. 
(4) Glavni državni odvjetnik dostavit će Vijeću listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za 
imenovanje s mišljenjima iz članka 159. stavka 3. ovoga Zakona. Uz listu kandidata koji 
ispunjavaju uvjete Vijeće će se izvijestiti o svim prijavljenim kandidatima, a dostavit će mu se 
i prijave kandidata sa svim relevantnim podacima prikupljenima u postupku davanja 
mišljenja. 
 

Članak 159.  
 

(1) U postupku davanja mišljenja državni odvjetnik državnog odvjetništva u kojem je 
oglašeno slobodno mjesto zamjenika zatražit će podatke o kandidatima: 
– od predsjednika suda, ako je kandidat već obavljao dužnost suca, sudskog savjetnika ili 
sudačkog vježbenika, odnosno drugu dužnost u pravosuđu, 
– od drugih državnih tijela i organizacija, te pravnih osoba, koje mogu dati podatke relevantne 
za ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika 
odgovarajućega državnog odvjetništva. 
(2) Nakon pribavljanja podataka pozvat će se kandidati na razgovor koji s kandidatom obavlja 
državni odvjetnik i najmanje dva člana kolegija državnog odvjetništva. Državni odvjetnik i 
dva člana kolegija mogu s kandidatom razgovarati zajednički ili odvojeno. 
(3) Mišljenja o kandidatima za državnoodvjetničku dužnost izrađuju se u pisanom obliku i 
sadrže obrazloženje o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za imenovanje zamjenika 
državnog odvjetnika odgovarajućega državnog odvjetništva. U izradi obrazloženja cijenit će 
se na odgovarajući način kriteriji iz članka 130. ovoga Zakona. Uz mišljenje se dostavlja i 
ocjena obnašanja dužnosti kandidata. 
(4) Mišljenja se moraju dostaviti najkasnije u roku od 60 dana od dana kad je mišljenje 
zatraženo. Ako mišljenje ne bude dostavljeno, Glavni državni odvjetnik podnijet će Vijeću 
listu svih kandidata koji ispunjavaju uvjete za zamjenika državnog odvjetnika, sa svojim 
mišljenjem i podacima kojima raspolaže po službenoj dužnosti. 
 

Članak 159.a 
 

(1) Kada Vijeće za zamjenika općinskog državnog odvjetnika imenuje kandidata koji je 
završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike, izbor mora biti utemeljen na završnoj 
ocjeni koju je kandidat ostvario u Državnoj školi i ostvarenim bodovima na razgovoru s 
kandidatom, prema utvrđenoj listi prvenstva. 
(2) Na razgovoru kandidati mogu ostvariti najviše 20 bodova. 
 

Članak 185. 
 

(1) Polaznici Državne škole za pravosudne dužnosnike koji su državnoodvjetnički savjetnici 
raspoređuju se na mjesto viši državnoodvjetnički savjetnik na neodređeno vrijeme. Polaznici 
Državne škole za pravosudne dužnosnike koji nisu državnoodvjetnički savjetnici primaju se u 
državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređuju na mjesto viši državnoodvjetnički 
savjetnik u državnim odvjetništvima u koje ih rasporedi Državnoodvjetničko vijeće. 



 

 
 

(2) Ako viši savjetnik iz stavka 1. ovoga članka u roku utvrđenom posebnim zakonom ne 
završi Državnu školu za pravosudne dužnosnike, prestaje mu državna služba u državnom 
odvjetništvu u koje je raspoređen kao polaznik Državne škole za pravosudne dužnosnike. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


