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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA 
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA 

DUŽNOSTI 
 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
  
 Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 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 
 
Zakonom o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja 

dužnosti („Narodne novine“ broj 105/04, 22/13. i 102/14-Odluka i rješenje Ustavnog suda 
Republike Hrvatske). propisana su, pored ostalog, posebna prava predsjednika Republike 
Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti vezana uz nastavak javnog djelovanja na teret 
državnog proračuna, ograničena na razdoblje od 5 godina po prestanku obnašanja dužnosti. 

Člankom 3. rečenog Zakona propisano je da predsjednik Republike Hrvatske po 
prestanku obnašanja dužnosti ima pravo na ured te za obavljanje poslova ureda ima pravo na dva 
državna službenika, osobnog vozača i službeno osobno vozilo, a troškovi ureda podmiruju se iz 
sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Člankom 5. istog Zakona propisano je da 
prava iz članka 3. ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja 
dužnosti. 

Nadalje, člankom 6. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 
(„Narodne novine“ broj 22/13.) propisano je da predsjednik Republike Hrvatske koji je ostvario 
prava iz članaka 2. i 3. Zakona o posebnim pravima predsjednika  Republike Hrvatske po 
prestanku obnašanja dužnosti („Narodne novine“ broj 105/04.) nastavlja korištenje ostvarenih 
prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 
Navedena prava odnose se na: 

- pravo na osobnog vozača i službeno osobno vozilo, te na fizičku zaštitu sukladno 
posebnim provedbenim propisima, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske (članak 2. 
Zakona o posebnim pravima predsjednika  Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 
(„Narodne novine“ broj 105/04.), te  

- pravo na korištenje opremljenih uredskih prostorija, primjerenih za obavljanje aktivnosti 
i organizaciju sastanaka, time da ured može imati dva državna službenika za obavljanje 
službeničkih, odnosno administrativnih i ostalih poslova nužnih za rad ureda, a troškovi za plaće  
službenika i rad ureda (električna energija, grijanje, troškovi telefona i telefaksa, priključak 
interneta), te troškovi nabave i održavanja nužne računalne opreme, podmiruju se iz sredstava 
državnog proračuna Republike Hrvatske (članak 3. Zakona o posebnim pravima predsjednika  
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti („Narodne novine“ broj 105/04.) 

 
Prijedlogom ovog Zakona, u odnosu na predsjednika Republike Hrvatske koji je u skladu 

s člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 22/13.) nastavio 
korištenje ostvarenih prava iz članka 2. i 3. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike 
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Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti („Narodne novine“ broj 105/04), i nadalje se osigurava 
nastavak korištenja dijela ostvarenih prava (koje se odnosi na fizičku zaštitu sukladno posebnim 
provedbenim propisima, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u istom opsegu, uz 
mogućnost trajnog korištenja), a predlaže se prestanak prava  na korištenje uredskih prostorija na 
teret državnog proračuna, uključujući ostala prava povezana uz rad ureda, kao i prestanak prava  
na osobnog vozača i službeno osobno vozilo, budući da je navedeno pravo također povezano s 
radom ureda.  

 
Prestanak prava na ured, osobnog vozača i službeno osobno  vozilo i mogućnost trajnog 

korištenja tih prava na teret državnog proračuna Republike Hrvatske,  u odnosu na predsjednika 
Republike Hrvatske koji je u skladu s člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne 
novine«, br. 22/13.) nastavio korištenje tih prava, ocjenjuje se primjerenim trenutnim 
gospodarskim uvjetima u Republici Hrvatskom, a posebice uzevši u obzir da navedeni ured nema 
javno objavljeni učinak svoga poslovanja koji bi opravdao njegovo financiranje. Također je 
ocijenjeno opravdanim da se prava svim predsjednicima po prestanku obnašanja dužnosti, vezano 
uz nastavak njihova javnog djelovanja na teret državnog proračuna osiguraju u istom, razumnom 
razdoblju nakon prestanka obnašanja dužnosti. Budući da je člankom 5. Zakona o posebnim 
pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, („Narodne novine br. 
105/04, 22/13. i 102/14), navedeno pravo ograničeno na pet godina po prestanku obnašanja 
dužnosti, smatramo da je opravdano i razumno utvrditi prestanak istog prava za bivšeg 
predsjednika Republike Hrvatske, koji je navedeno pravo do sada već  koristio u razdoblju 
duljem od pet godina.  

 
To je  ujedno osnovno pitanje koja se predlaže urediti ovim Prijedlogom zakona. 
 

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 
 
 Provedbom ovoga Zakona ostvariti će se uštede u državnom proračunu u iznosu od cca 
600.000 tisuća kuna godišnje.  

 
IV. PRIJEDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU 
 

     Odredbom članka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ broj 81/2013) 
predviđeno je da se Zakon, iznimno, može donijeti po hitnom postupku, kada to zahtijevaju 
osobito opravdani razlozi, koji u prijedlogu moraju biti posebno obrazloženi. 

 Predlagatelj smatra da bi objedinjavanje prvog i drugog čitanja ovoga Zakona bilo 
racionalno, obzirom da se ovim Prijedlogom zakona uređuje samo jedno pitanje, koje se odnosi 
na prestanak prava na ured, osobnog vozača i službeno osobno vozilo po prestanku obnašanja 
dužnosti predsjednika Republike Hrvatske koji je u skladu s člankom 6. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja 
dužnosti („Narodne novine“ br. 22/13) nastavio korištenje tih prava, što se u cijelosti može 
raspraviti u objedinjenom čitanju, bez dodatnog utroška vremena i financijskih sredstava 
angažiranih u dva čitanja.  
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V.  TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOŽENJEM 
 

Prilaže se tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim 
pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM 

PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU 
OBNAŠANJA DUŽNOSTI  

 
 

Članak 1. 

U Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja 
dužnosti („Narodne novine“ broj 105/04, 22/13. i 102/14.), iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji 
glasi: 

„Članak 6.a 

Predsjednik Republike Hrvatske koji je po prestanku obnašanja dužnosti, u skladu s 
člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 22/13.) nastavio 
korištenje prava na fizičku zaštitu sukladno posebnim propisima, na teret državnog proračuna 
Republike Hrvatske, nastavlja korištenje tog prava i nadalje u istom opsegu i može ga koristiti 
trajno.“ 

Članak 2. 

 Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 6. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja 
dužnosti („Narodne novine“ broj 22/13.). 

Članak 3. 

 Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. svibnja 2016. 
godine.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

 
Uz članak 1. 

Ovom odredbom se predsjedniku Republike Hrvatske koji je po prestanku obnašanja dužnosti, 
sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 22/13.) nastavio 
korištenje prava na fizičku zaštitu sukladno posebnim propisima, na teret državnog proračuna 
Republike Hrvatske, i nadalje osigurava nastavak korištenje tog prava u istom opsegu uz 
mogućnost trajnog korištenja. 

 
 
Uz članak 2. 

Ovom odredbom se utvrđuje prestanak važenja članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 
(„Narodne novine“ broj 22/13), a kojom je odredbom bilo propisano da predsjednik Republike 
Hrvatske koji je ostvario prava iz članaka 2. i 3. Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04.) nastavlja 
korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na snagu 
ovoga Zakona. Prestankom važenja navedene odredbe, predsjedniku Republike Hrvatske koji je 
po prestanku obnašanja dužnosti, sukladno članu 6. rečenog Zakona (NN 22/13) nastavio koristiti 
ostvarena prava, prestaje pravo na korištenje uredskih prostorija na teret državnog proračuna, 
uključujući ostala prava povezana uz rad ureda kao i pravo na osobnog vozača i službeno osobno 
vozilo, dok se daljnji nastavak korištenja ostvarenog prava na fizičku zaštitu u istom opsegu, uz 
mogućnost trajnog korištenja, utvrđuje u članku 1.  ovoga Zakona. 

 
Uz članak 3.  
Ovom odredbom utvrđuje da stupanje Zakona na snagu. 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 



6 
 

 
 
TEKST ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM 
PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU 
OBNAŠANJA DUŽNOSTI („Narodne novine“ broj 22/13), KOJA PRESTAJE VAŽITI 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 

Predsjednik Republike Hrvatske koji je ostvario prava iz članaka 2. i 3. Zakona o posebnim 
pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, 
br. 105/04.) nastavlja korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon 
stupanja na snagu ovoga Zakona. 
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