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I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbama članka 2. stavka 4. 
podstavka 1., članka 16. i članka 50. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Ekvatske).

n. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREDUJU ZAKONOM 
TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Ocjena stanja

Sustav za savjetovanje korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim 
gospodarstvom jedan je od sastavnih elementa u provedbi Zajedničke poljoprivredne politike 
Europske unije kojim upravljaju određena javna tijela i/ili odabrana privatna tijela.

Prijedlogom Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi se uređuje 
sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu i djelokrug rada savjetodavne službe kao 
specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, 
ribarstvu i šumarstvu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku obrazovna struktura osoba koje se bave 
poljoprivrednom djelatnošću u Republici Hrvatskoj je vrlo niska. Svega 4,96% nositelja 
poljoprivrednih gospodarstava ima poljoprivredno obrazovanje dok 95,04% nositelja 
poljoprivrednih gospodarstava ima samo praktično iskustvo. Ako ovome pridodamo i 
činjenicu da u Republici Hrvatskoj nedostaje programa neformalnog obrazovanja i stručnog 
usavršavanja nužno je urediti sustav za savjetovanje poljoprivrednika, ribara i 
šumoposjednika kako bi se podigao stupanj njihove stručnosti i osposobljenosti za primjenu 
obveza koje proizlaze iz propisanih zahtjeva što će omogućiti bolje upravljanje 
gospodarstvima i veću efikasnost u korištenju financijskih sredstava koja su im na 
raspolaganju.

Veća stručnost i osposobljenost za obavljanje djelatnosti pridonijet će bržem dostizanju 
standarda Europske unije i dovesti do rasta konkurentnosti, zapošljavanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i šumarstvu i jačanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Pri tome je nužno zajedničko djelovanje institucija nadležnih za poljoprivredu, ribarstvo, 
šumarstvo i zaštitu okoliša sa Hrvatskom poljoprivredno - šumarskom savjetodavnom 
službom kako bi se osiguralo da su savjetnici, koji su u sustavu savjetovanja poljoprivrednika 
i šumoposjednika kvalificirani i redovito osposobljavani.

Educiranost i stručna osposobljenost djelatnika Hrvatske poljoprivredno - šumarske 
savjetodavne službe pridonijet će boljem iskorištenju financijskih sredstava iz fondova 
Europske unije što ima za posljedicu modernizaciju, razvoj konkurentnosti, tržišnu 
orijentaciju i poticanje poduzetništva.



Predloženim Zakonom se namjerava stvoriti pravni okvir za provedbu sustava za 
savjetovanje, uređivanjem djelokruga rada i nadležnosti Hrvatske poljoprivredno - šumarske 
savjetodavne službe, za provedbu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike 
i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, 
(EZ) br. 814/2000 (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom

Prijedlogom zakona o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi uređuje se 
sustav savjetovanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, djelokrug rada i način financiranja 
Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za 
obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.
Sustav za savjetovanje poljoprivrednika obuhvaća savjetovanje o obvezama na 
poljoprivrednom gospodarstvu koje proizlaze iz propisanih zahtjeva o upravljanju i standarda 
dobrog poljoprivrednog i okolišnog stanja; poljoprivrednim praksama korisnim za klimu i 
okoliš; održavanju poljoprivrednih površina; mjerama na poljoprivrednom gospodarstvu 
predviđenim programima ruralnog razvoja za modernizaciju, razvijanje konkurentnosti, 
sektorsku integraciju, inovacije i tržišnu orijentaciju, kao i za poticanje poduzetništva; 
promicanju prenamjena poljoprivrednih gospodarstava i diversifikaciji njihove gospodarske 
aktivnosti; upravljanju rizicima i uvođenju odgovarajućih preventivnih mjera za rješavanje 
elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i bolesti životinja i bilja i dr.
Savjeti bi također trebali obuhvaćati standarde sigurnosti na radu ili standarde sigurnosti 
vezane uz poljoprivredno gospodarstvo, kao i posebno savjetovanje za poljoprivrednike, 
ribare i šumoposjednike koji po prvi put pokreću svoje poslovanje.
Savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika, ribara i šumoposjednika 
moraju biti prikladno kvalificirani i redovito osposobljavani.
Educiranost i opremljenost djelatnika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe 
pridonijeti boljem iskorištenju financijskih sredstava iz fondova Europske unije što ima za 
posljedicu modernizaciju, razvoj konkurentnosti, tržišnu orijentaciju i poticanje 
poduzetništva.

Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći

Poticanjem korištenja sustava za savjetovanje želi se pomoći poljoprivrednicima, ribarima i 
šumoposjednicima u ocjeni rezultata njihova poljoprivrednog gospodarstva te utvrđivanju 
neophodnih poboljšanja vezanih uz propisane zahtjeve upravljanja, dobre poljoprivredne i 
okolišne uvjete, poljoprivrednu praksu korisnu za klimu i okoliš te mjere na razini 
poljoprivrednog gospodarstva s ciljem modernizacije, razvijanja konkurentnosti, inovacije, 
tržišne orijentacije, kao i poticanja poduzetništva.
Sustav za savjetovanje pomoći će poljoprivrednicima, šumoposjednicima, ostalim 
upraviteljima zemljišta i ribarima u poboljšanju održivog upravljanja i ukupnih rezultata 
njihovih gospodarstava ili poduzeća.
Također sustav za savjetovanje trebao bi pomoći mladim poljoprivrednicima, ribarima i 
šumoposjednicima pri uspostavljanju poslovanja, održivom razvoju gospodarskih aktivnosti 
te prilagodbi klimatskim promjenama i njihovu ublažavanju, bioraznolikosti, zaštiti voda, 
razvoju kratkih lanaca opskrbe, ekološkom uzgoju i zdravstvenim aspektima proizvodnje. 
Korisnici i poljoprivrednici koji ne dobivaju potporu u okviru Zajedničke poljoprivredne 
politike mogu se koristiti sustavom za savjetovanje poljoprivrednika na dobrovoljnoj osnovi. 
Očekuje se da će predloženi Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj 
službi imati pozitivan financijski učinak na djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i šumarstva 
zbog prilagodbe zakonodavstvu i standardima Europske unije što bi se u konačnici trebalo



odraziti na bolje iskorištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, a kroz to i na 
rast konkurentnosti te jačanje gospodarstva.

m. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno - šumarskoj savjetodavnoj službi nije 
potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Za provedbu ovoga Zakona koristit će se uspostavljena infrastruktura Savjetodavne službe 
koja raspolaže potrebnim administrativnim kapacitetima i tehnološkom podrškom koja će 
olakšati edukaciju i prijenos znanja korisnicima te omogućiti ispunjavanje primarne zadaće.



PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ 
POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu, djelokrug 
rada i način financiranja Hrvatske poljoprivredne - šumarske savjetodavne službe kao 
specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, 
šumarstvu i ribarstvu.

Članak 2.

Ovim se Zakonom uređuje provedba Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke 
poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 
165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000 (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 
347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013).

Članak 3.

(1) Osnivač Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe (u daljnjem 
tekstu: Služba) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo 
nadležno za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Služba je pravna osoba čija su prava i obveze propisane ovim Zakonom i drugim 
posebnim zakonima te Statutom Službe.

(3) Služba se upisuje u sudski registar.

(4) Služba posluje pod nazivom: „Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna
služba“.

(5) Sjedište Službe je u Zagrebu.

(6) Služba u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upravlja 
sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim 
gospodarstvom.

Sustav za savjetovanje

Članak 4.

(1) Sustav za savjetovanje korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju 
poljoprivrednim gospodarstvom obuhvaća savjetovanje u skladu s člankom 12. stavcima 2. i 
3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Osim savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka, sustav za savjetovanje korisnika
obuhvaća:
1. stručne savjete, instrukcije te promicanje znanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i 
šumarstva



2. tehničko i tehnološko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava

3. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva 
i šumarstva

4. provođenje stručnog nadzora u integriranoj i ekološkoj proizvodnji

5. pripremanje stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske 
infrastrukture i protupožarnih prosjeka te planiranje, provođenje i praćenje održavanja 
šumskih prometnica u šumama šumoposjednika

6. provođenje postupaka javne nabave za obavljanje radova biološke obnove šuma putem 
licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (šumoposjednik) može sam izvoditi ili 
onih na koje ga Zakon i podzakonski propisi obvezuju te objavljivanje i provođenje javnih 
poziva za radove biološke obnove šuma u šumama šumoposjednika

7. predlaganje programa privatnih šumoposjednika Ministarstvu na odobrenje, provođenje 
kolaudacija radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika, izrada i predlaganje na 
odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te donošenje rješenja za 
doznaku stabala kada za predmetnu šumu nije izrađen program privatnih šumoposjednika

8. planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za 
korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

9. utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih 
prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole

10. izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika putem licenciranih 
osoba (izvođača)

11. vođenje evidencije o šumama šumoposjednika, praćenje provedbe programa privatnih 
šumoposjednika, razduživanje (upisivanje izvršenih radova) programa privatnih 
šumoposjednika za male i srednje šumoposjednike

12. obavljanje i drugih poslova u okviru savjetodavne djelatnosti u skladu sa Statutom i 
posebnim propisima.

(2) Poslove iz stavka 2. točaka 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka Služba 
obavlja kao javnu ovlast.

Članak 5.

Služba obavlja savjetodavnu djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona putem središnjeg 
ureda i podružnica u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Korisnici sustava savjetovanja

Članak 6.

(1) Korisnici sustava savjetovanja su poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari, koji 
obavljaju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na području Republike Hrvatske i



korisnici su potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene 
politike.

(2) Sustav za savjetovanje Službe mogu koristiti i poljoprivrednici, šumoposjednici i 
ribari, koji nisu korisnici potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke 
ribarstvene politike.

(3) Sustav savjetovanja ima za cilj podizanje stupnja stručnosti i osposobljenosti 
poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u primjeni propisanih standarda, modernizaciji i 
boljem upravljanju gospodarstvima, razvoju konkurentnosti i tržišne orijentacije.

Tijela Službe

Članak 7.

Tijela Službe su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće

Članak 8.

(1) Službom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike 
Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo (u daljnjem tekstu; 
ministar).

(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici u skladu s propisima o radu.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova članova Upravnog vijeća.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, 
na prijedlog ministra.

Nadležnosti Upravnog vijeća

Članak 9.

(1) Upravno vijeće:
- donosi Statut i opće akte Službe
- utvrđuje poslovnu politiku Službe
- donosi godišnji program rada i financijski plan Službe te nadzire njihovo izvršavanje
- donosi smjernice o ustroju Službe
- imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Službe
- donosi odluke iz djelokruga rada Službe
- donosi Poslovnik o radu
- donosi odluke o kupnji i prodaji nekretnina i zaduživanju Službe
- donosi druge odluke značajne za rad Službe
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Službe.



(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i financijski izvještaj.

(3) Financijski izvještaj i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Ministarstvo.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

Članak 10.

(1) Službu vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Službe, poduzima sve pravne radnje u 
ime i za račun Službe, zastupa Službu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 
državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može 
dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Službe u pravnom prometu.

(3) Služba ima i zamjenika ravnatelja.

(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na temelju 
javnog natječaja.

(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati završen predđiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 
diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog 
iskustva u struci.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba 
može biti ponovno imenovana.

(7) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Upravno vijeće može razriješiti i prije isteka 
mandata pod uvjetima propisanim Zakonom o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08).

(8) Zamjenik ravnatelja Službe zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili 
spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Službe.

(9) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika 
ravnatelja uređuju se Statutom Službe.

Stručno viječe

Članak 11.

(1) Služba može imati Stručno vijeće.

(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Službe te 
daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja 
djelatnosti Službe.

(4) Imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom
Službe.



Stručna i savjetodavna tijela

Članak 12.

Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti 
utvrđuju Statutom.

Statut Službe

Članak 13.

(1) Statutom Službe pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja, 
kriteriji rada i rad stručnih službi te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i 
poslovanje Službe.

(2) Statut Službe donosi Upravno vijeće.

(3) Ministarstvo daje suglasnost na Statut Službe.

Sredstva za rad Službe

Članak 14.

(1) Sredstva za rad Službe osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna Republike Hrvatske, 
obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim ovim 
Zakonom i Statutom Službe.

(3) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način u 
skladu sa zakonom i općim aktima Službe.

(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Službe osiguravaju se na temelju 
programa rada i financijskog plana Službe.

(5) Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća u skladu s propisima za 
proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Službe

Članak 15.

(1) Služba ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i 
drugu imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od 
vrijednosti utvrđene Statutom Službe.

(2) Služba ne otkriva osobne ili pojedinačne informacije i podatke koje sazna tijekom 
svoje savjetodavne aktivnosti drugim osobama, osim korisniku koji upravlja dotičnim 
poljoprivrednim gospodarstvom, uz iznimku bilo koje nepravilnosti ili povrede koja se otkrije 
za vrijeme njene aktivnosti, za koje vrijedi obveza, određena u pravu Unije ili u nacionalnom 
pravu, obavješćivanja javnih tijela, naročito u slučaju kaznenog djela.



Odgovornosti Službe

Članak 16.

(1) Služba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Službe.

Nadzor

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja Ministarstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Savjetodavne službe imenovani do stupanja 
na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća 
Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe do isteka mandata na koji su 
imenovani.

(2) Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Službe u skladu s odredbama 
ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ravnatelj Savjetodavne službe imenovan do stupanja na snagu ovoga Zakona 
nastavlja s radom kao ravnatelj Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe do 
isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 19.

Savjetodavna služba osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi (Narodne novine, br. 
50/12 i 148/13) nastavlja s radom pod nazivom: Hrvatska poljoprivredno - šumarska 
savjetodavna služba u skladu s odredbama ovog Zakona.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o savjetodavnoj službi 
(Narodne novine, br. 50/12 i 148/13).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.



OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.
Odredbom ovoga članka se utvrđuje sadržaj Zakona.

Uz članak 2.
Odredbom ovoga članka uređuje se provedba propisa Europske unije.

Uz članak 3.
Odredbama ovog članka uređuju se osnivanje, upis u sudski registar, naziv, sjedište Hrvatske 
poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe.

Uz članak 4.
Odredbama ovoga članka uređuje se sustav za savjetovanje.

Uz članak 5.
Odredbama ovoga članka uređuje se organizacija savjetodavne djelatnosti iz članka 4. ovoga 
Zakona koju Služba obavlja preko središnjeg ureda i podružnica, koje su smještene u 
jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Uz članak 6.
Odredbama ovoga članka uređuju se korisnici sustava javnog savjetovanja kao korisnika 
potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike te 
mogućnost korištenja sustava savjetovanja onih koji nisu korisnici potpora. Pored toga, ovim 
člankom se propisuje cilj sustava savjetovanja.

Uz članak 7.
Odredbama ovoga članka uređuju se tijela Službe.

Uz članak 8.
Odredbama ovoga članka uređuje se Upravno vijeće te postupak njegova imenovanja i 
razrješenja.

Uz članak 9.
Odredbama ovoga članka uređuju se nadležnosti Upravnog vijeća te nadležnost Ministarstva 
poljoprivrede u svezi potvrđivanja financijskog izvještaja i izvješća o poslovanju Službe.

Uz članak 10.
Odredbama ovoga članka propisuju se ravnatelj i zamjenik ravnatelja u provedbi ovoga 
Zakona te postupak njihova imenovanja i razrješenja.

Uz članak 11.
Odredbama ovoga članka uređuje se djelokrug rada Stručnog vijeća u smislu ovoga Zakona. 
Pored toga, ovim člankom se propisuje da se imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada 
Stručnog vijeća utvrđuju Statutom Službe.

Uz članak 12.
Odredbama ovoga članka uređuju se stručna i savjetodavna tijela.

Uz članak 13.
Odredbama ovoga članka uređuje se Statut Službe.



Uz članak 14.
Odredbama ovoga članka utvrđuje se način osiguranja i ostvarivanja sredstava za rad Službe. 
Nadalje, ovim člankom se propisuje da Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska 
izvješća u skladu s propisima za proračunsko računovodstvo.

Uz članak 15.
Odredbama ovoga članka uređuje se pitanje imovine i obveza Službe vezanih uz ovo pitanje.

Uz članak 16.
Odredbama ovoga članka uređuje se pitanje odgovornosti Službe.

Uz članak 17.
Odredbom ovoga članka uređuje se da nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja 
Ministarstvo.

Uz članak 18.
Odredbama ovoga članka uređuje se pitanje prijelaznih odredbi u odnosu na imenovanog 
predsjednika i članove Upravnog vijeća te ravnatelja Savjetodavne službe imenovanih do 
stupanja na snagu ovoga Zakona. Nadalje se propisuje rok za usklađivanje Statuta i drugih 
općih akata Službe s ovim Zakonom.

Uz članak 19.
Odredbom ovoga članka uređuje se pitanje prijelaznih odredbi u odnosu na izmjenu naziva 
Savjetodavne službe osnovane Zakonom o savjetodavnoj službi (Narodne novine, br. 50/12 i 
148/13).

Uz članak 20.
Odredbom ovoga članka uređuje se prestanak važenja Zakona o savjetodavnoj službi 
(Narodne novine, br. 50/12 i 148/13).

Uz članak 21.
Ovim člankom uređuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.


