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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o 
posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 
(predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević), daje sljedeće 
 

 
M I Š L J E N J E 

 
 
  Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, kojeg je predložio Klub zastupnika 
Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, predlaže se brisanje članka 6. u Zakonu o 
izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po 
prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, br. 105/04, 22/13 i 102/14). 
 
  Navedenom odredbom 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, na 
fizičku zaštitu sukladno posebnim provedbenim propisima, na teret državnog proračuna, na 
pravo korištenja opremljenih uredskih prostorija primjerenih za obavljanje aktivnosti i 
organizaciju sastanaka, na dva državna službenika za obavljanje službeničkih, odnosno 
administrativnih i ostalih poslova nužnih za rad ureda, a troškovi za plaće službenika i rad 
ureda, te održavanje nužne računalne opreme podmiruju se iz državnog proračuna. 
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  U obrazloženju Prijedloga zakona obrazlaže se ukidanje prava na ured, dok se 
ukidanje prava na fizičku zaštitu ne obrazlaže. U obrazloženju se u bitnome navode troškovi 
ureda, ističe se potreba štednje, te se ističe da je trajna mogućnost korištenja ureda potpuno 
besmislena, da ured bivšeg predsjednika nema nikakvu konkretnu ulogu te da je kao takav 
nepotreban. 
 
  Vlada Republike Hrvatske ne podržava predmetni Prijedlog zakona. Naime, 
Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjeni i 
dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja 
dužnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, a kojim se predlaže prestanak prava na ured, 
osobnog vozača i službeno osobno vozilo na teret državnog proračuna u odnosu na 
predsjednika Republike Hrvatske koji je nastavio korištenje tih prava prema članku 6. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po 
prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 22/13), dok se predlaže da se i nadalje 
osigurava nastavak korištenja ostvarenog prava koje se odnosi na fizičku zaštitu sukladno 
posebnim provedbenim propisima, na teret državnog proračuna u istom opsegu, uz mogućnost 
trajnog korištenja. Time se Prijedlog zakona Vlade Republike Hrvatske sadržajno razlikuje od 
ovoga Prijedloga zakona kojim se, osim prava na ured, vozača i službeno osobno vozilo, 
predlaže ukidanje i prava na fizičku zaštitu.  
 
  Također, u članku 1. Prijedloga zakona, kojeg je predložio Klub zastupnika 
Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, uz navođenje Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske, pogrešno su navedeni svi 
brojevi Narodnih novina u kojima je objavljen Zakon, te s tim u vezi Vlada Republike 
Hrvatske upućuje da je članak 6. koji se navedenom odredbom predlaže brisati sadržan u 
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike 
Hrvatske po prestanku obnašanju dužnosti (Narodne novine, broj 22/13). 
 
  Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona 
o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku 
obnašanja dužnosti, kojeg je predložio Klub zastupnika Hrvatske stranke prava dr. Ante 
Starčević. 
 
  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Dubravku 
Jurlinu Alibegović, ministricu uprave, te Borisa Miloševića, Jagodu Botički i Marka 
Kovačića, pomoćnike ministrice uprave. 
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