
Prijedlog 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:  

 

Zagreb,  
 

  Na temelju članka 13. stavaka 1. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16), Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj ___________ godine donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu,  

 

  Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. 

godinu (Narodne novine, broj 119/16), Razdjela 025 - Ministarstvo financija, Glave 02506 

Ministarstvo financija - ostali izdaci države, Aktivnosti 539019 - Proračunska zaliha, računa 385 

Izvanredni rashodi, odobrava se Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, iznos od 

5.000.000,00 kuna, za troškove smještaja, dnevnica i putovanja zamjenika iz drugih 

županijskih državnih odvjetništava, angažmana financijskih stručnjaka i vještaka, te 

financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano uz 

moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor d.d. 

 

  Primatelj sredstava dužan je, po utrošku odobrenih sredstava, Ministarstvu 

financija dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih 

sredstava Proračunske zalihe. Izvješće mora sadržavati obrazloženje namjenski utrošenih 

sredstava te kopije računa i izvoda kojima se potvrđuje da su računi podmireni. Neutrošena i 

nenamjenski utrošena sredstva Proračunske zalihe primatelj sredstava dužan je vratiti u 

državni proračun Republike Hrvatske. 

 

  Za izvršenje ovoga Rješenja zadužuje se Ministarstvo financija. 

 

 

 

Dostaviti: 

- Ministarstvu financija 

- Ministarstvu pravosuđa 

- Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske 

  n/r Dinku Cvitanu, Glavnom državnom odvjetniku 

- Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

             mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 

osiguranjem dodatnih sredstava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu radi 

osiguranja pretpostavki za provođenje izviđa, za troškove smještaja, dnevnica i putovanja 

zamjenika iz drugih županijskih državnih odvjetništava, angažmana financijskih stručnjaka i 

vještaka te financiranje ostalih radnji u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetu vezano 

uz moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor d.d. 

 

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (dalje u tekstu: Županijsko odvjetništvo) provodi 

izvide u predmetu vezano uz moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor d.d. S obzirom na 

dosadašnji opseg izviđa te predvidivu dinamiku daljnjeg rada na predmetu županijska državna 

odvjetnica predložila je da se u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu upute na rad 

zamjenici županijskih državnih odvjetnika iz drugih državnih odvjetništava. Kako bi se istima 

mogli podmiriti troškovi smještaja, dnevnica i putovanja potrebna su dodatna sredstva. 

Također, dodatna financijska sredstva potrebna su i za angažman financijskih stručnjaka i 

vještaka kako bi isti pomogli tužiteljima svojim stručnim znanjem u razrješenju složenih i 

mnogobrojnih financijskih transakcija. 

 

Stavkom 3. članka 13. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16) propisano je da o korištenju sredstava 

proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske. 

 

Sukladno toj odredbi, a temeljem zahtjeva Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, 

Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Županijskom državnom 

odvjetništvu u Zagrebu odobri isplatu sredstava iz Proračunske zalihe za 2017. godinu u 

iznosu od 5.000.000 kuna, radi osiguranja pretpostavki za provođenje izvida u predmetu 

vezano uz moguće nezakonitosti u koncernu Agrokor d.d. 


