
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 
119/14) i članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97, 128/99 
i 66/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ....2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O ISPRAVAMA I SLUŽBENIM OBRASCIMA ČIJI SU SADRŽAJ, 
OBLIK, NAČIN ZAŠTITE I OBVEZNA PRIMJENA PROPISANI ZAKONIMA I DRUGIM

PROPISIMA

I.

U Odluci o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena 
propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 
61/15 i 34/16), u točki VII. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5. koji glase:

„Prihod koji se ostvaruje uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene 
obrasce iz Popisa zaštićenih službenih obrazaca i ostalih službenih obrazaca, a koji se izdaju sukladno 
propisima iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova uplaćuju se u državni proračun i to kako 
slijedi na vrstu prihoda propisanu Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih 
doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Naplaćeni prihod dijelit će se na sljedeći 
način:

- 80 % kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova, koji se koristi za podmirivanje rashoda 
prema pravnoj osobi u državnom vlasništvu: Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu 
izdanih zaštićenih isprava i službenih obrazaca i to u visini sukladno cijeni koju je odobrilo 
Ministarstvo posebnim aktom;

- 20 % u korist izvora financiranja - opći prihodi i primitci.

Ako Ministarstvo unutarnjih poslova ostvari više prihoda nego što je potrebno za podmirenje rashoda 
iz stavka 3. podstavka 1. ove točke, taj iznos će se na kraju godine preknjižiti u korist izvora 
financiranja - opći prihodi i primitci.

Stavci 3. i 4. prestaju važiti 31. prosinca 2017. godine.“.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik

Andrej Plenković, v. r.



*■ I

Obrazloženje

Ovim Prijedlogom nadopunjuje se Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, 
način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (»Narodne novine«, br. 
50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15 i 34/16) na način da se definira podjela naplaćenog prihoda 
koji se ostvaruje uplatom fizičkih i pravnih osoba, u svrhu zadovoljenja javnih potreba, za izdane 
zaštićene isprave i službene obrasce za koje je mjerodavno Ministarstvo unutarnjih poslova i to:

80% kao namjenski prihod Ministarstva unutarnjih poslova, koji će se koristiti za podmirenje 
rashoda prema Agenciji za komercijalnu djelatnost d.o.o. za izradu izdanih zaštićenih isprava i 
službenih obrazaca
20% u korist izvora financiranja - opći prihodi i primici, isti postotak predstavlja razliku 
između prodajne i nabavne cijene obrazaca (razlika u cijeni varira u odnosu na vrstu obrazaca) 
ukoliko Ministarstvo unutarnjih poslova ostvari više prihoda nego što je potrebno za 
podmirenje rashoda prema Agenciji za komercijalnu djelatnost, taj iznos će se na kraju godine 
preknjižiti u korist izvora financiranja - opći prihodi i primici.

Sukladno točki V. stavku 1. Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način 
zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima Agencija za komercijalnu djelatnost 
d.o.o. (AKD) u okviru svoje registrirane djelatnosti obavlja usluge izrade isprava i službenih obrazaca 
sukladno Popisu zaštićenih isprava i obrazaca.

Do sada su se sva prikupljena sredstva temeljem izdanih zaštićenih službenih obrazaca i ostalih 
službenih obrazaca uplaćivala direktno u Državni proračun u korist izvora financiranja - opći prihodi i 
primici. Ovakav način uplate prihoda rezultirao je nemogućnošću Ministarstva unutarnjih poslova da 
obveze prema tvrtki AKD d.o.o. izvršava uredno i u cjelosti, jer u proračunu ministarstva nisu bila 
osiguratna potrebna sredstva. Zbog toga je ovaj problem prisutan već duži niz godina, što rezultira i 
prijenosom nepodmirenih obveza iz tekuće u narednu godinu, što je u prosjeku iznosilo 30-50 mil. 
kuna.

Ukupno ostvareni prihodi po osnovi plativih tiskanica u 2015.g. iznosili su 162.566.940,59 kn, dok su 
rashodi za navedeno razdoblje iznosili 147.580.729,83 kn. U 2015.g. plaćeno je računa u iznosu od 
145.076.893,74 kn od čega je podmirena i obveza iz 2014.g. u iznosu od 47.129.436,88 kn. Iz 
navedenog proizlazi nepodmirena obveza po osnovi 2015.g. u iznosu od 49.633.272,97 kn. Navedena 
obveza podmirena je iz proračunskih sredstava za 2016.godinu. Prema trenutnoj evidenciji prenesena 
obveza iz 2016.g. iznosi 44.220.208 kn, za čije podmirenje su planirana sredstva u 2017.godini na 
izvoru financiranja 11- opći prihodi i primici, dok se za podmirenje novonastalih rashoda u 
2017.godini, planiraju sredstva s izvora financiranja 43-ostali namjenski prihodi, što je i usvojeno 
Državnim proračunom za 2017.g. i projekcijama za 2018.g. i 2019.g.

Kako poslovanje sa zaštićenim službenim obrascima i ostalim službenim obrascima nije osnovna 
djelatnost Ministarstva unutarnjih poslova, koje se u ovom slučaju pojavljuje samo u funkciji 
izdavanja istih i vođenja evidencija zbog sprečavanja zlouporabe te kako se na ove rashode ne može 
utjecati mjerama štednje i racionalizacije niti na bilo koji drugi način jer isključivo ovise o volji 
građana, predložena je podjela naplaćenog prihoda na način kako je navedeno.

Dakle, sredstva prikupljena uplatom fizičkih i pravnih osoba za izdane zaštićene isprave i službene 
obrasce i dalje bi se uplaćivala na jedinstveni račun riznice, ali ne više samo u korist izvora 
financiranja opći prihodi i primici, već i u korist namjenskog izvora budući da se ova sredstva i 
prikupljaju sa ciljem pokrića troškova AKD - a za izradu isprava.

Napominjemo, kako će navedena raspodjela proračunskih sredstava dobivenih prodajom isprava i 
službenih obrazaca, ubuduće biti trajno uređena propisima iz djelokruga nadležnosti Ministarstva 
financija. Stoga, predmetna Odluka o dopunama Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su 
sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima ima 
jednokratno važenje i to do 31. prosinca 2017. godine, a sukladno usklađenim stavovima Ministarstva 
gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija.


