
PRIJEDLOG 

 

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               2016. godine donijela 

UREDBU 

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«, broj 46/2013, 103/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske i 151/2014) u članku 12. stavku 1. dodaju se novi podstavci 1. i 2. koji glase: 

„ – prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, 

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske,“. 

Dosadašnji podstavci 1.,2.,3.,4.,5.,6. i 7. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.  

U stavku 2. podstavku 1. riječi: „podstavaka 1., 2. i 3.“ zamjenjuju se riječima: „podstavaka 
3., 4. i 5.“. 

U podstavku 2. riječi: „podstavka 4.“ zamjenjuju se riječima: „podstavka 6.“. 

U stavku 3. riječi: „podstavcima 1. do 4.“ zamjenjuju se riječima: „podstavcima 1. do 6.“. 

U stavku 4. riječi: „podstavaka 1.,2., 5., 6. i 7.“ zamjenjuju se riječima: „podstavaka 1., 2., 3., 
4., 7., 8. i 9.“. 

U stavku 5. riječi: „podstavaka 3. i 4.“ zamjenjuju se riječima: „podstavaka 5.i 6.“. 

U stavku 7. riječi: „podstavaka 1., 2., 3. i 4.“ zamjenjuju se riječima: „podstavaka 1., 2., 3., 4., 
5. i 6.“. 

U stavku 8. riječi: „podstavka 5.“ zamjenjuju se riječima: „podstavka 7.“. 

U stavku 9. riječi: „podstavka 6.“ zamjenjuju se riječima: „podstavka 8.“. 

Članak 2. 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: 



„(2) Štićenim osobama III. kategorije smatraju se i članovi uže obitelji (supružnici, roditelji, 
djeca) štićenih osoba I. kategorije, prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i 
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od dana njihova stupanja na dužnost do dana 
odlaska s dužnosti.“. 

Članak 3. 

U članku 14. stavku 2. riječi: “članka 11. stavka 5.“ zamjenjuju se riječima: „članka 11. 
stavka 7.“, a riječi: „članka 12. stavka 8.“ zamjenjuju se riječima: „članka 12. stavka 7.“. 

Članak 4. 

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.  

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb, siječnja 2016. 

Predsjednik 

Tihomir Orešković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

Važećom Uredbom o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove 
zaštite i osiguranja (Narodne novine, br. 46/2013 i 151/2014) 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 

U odnosu na važeću Uredbu, ovim Prijedlogom Uredbe predlaže se kao štićene osobe II. 
kategorije odrediti prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade 
Republike Hrvatske te kao štićene osobe III. kategorije članove njihove uže obitelji.   

Stoga se, ovim Prijedlogom Uredbe predlaže dopuniti članak 12. stavak 1. Uredbe na način da 
se među štićene osobe II. kategorije uvrste prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i 
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te se predlaže dopuniti članak 13. stavak 2. Uredbe 
kako bi se štićenim osobama III. kategorije smatrali i članovi uže obitelji (supružnici, 
roditelji, djeca) prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade 
Republike Hrvatske od dana njihova stupanja na dužnost do dana odlaska s dužnosti. 
Slijedom navedenih dopuna potrebno je izmijeniti navedene odredbe Uredbe radi 
nomotehničkog i sadržajnog usklađivanja s predloženim dopunama.  

Nadalje, tijekom primjene važeće Uredbe uočena je pogreška u članku 14. stavku 2. Uredbe te 
se ovim Prijedlogom Uredbe predlaže ispraviti isto. 

Potrebno je napomenuti kako su i dosadašnja prva potpredsjednica te potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske kao ministrica vanjskih i europskih poslove odnosno kao ministar 
unutarnjih poslova smatrani štićenim osobama II. kategorije sukladno odredbama važeće 
Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i 
osiguranja.  

Za provedbu ove Uredbe nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu 
Republike Hrvatske.  

 

 


