
 

 

PRIJEDLOG 

 

 

Na temelju članka 180. stavka 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, 

br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2017. godine donijela 

 

 

 

 

O D L U K U   

 

o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika 

 i članova Državnoodvjetničkog vijeća 

 

 

 

I. 

 

U Odluci o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog 

vijeća (Narodne novine, broj 88/11) točka V. briše se.  

 

II. 

 

Točka VI. mijenja se i glasi: 

 

"Naknade iz točaka II. i III. te nagrade iz točke IV. ove Odluke isplatit će se članu 

Vijeća iz državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnoodvjetničkog vijeća.". 

 

III. 

 

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

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

  



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

Odlukom o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća 

(»Narodne novine«, br. 88/11) propisani su uvjeti i visina naknade troškova, naknade za 

neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada koja pripada predsjedniku i članovima 

Državnoodvjetničkog vijeća. Između ostalog u točki II. Odluke utvrđeno je kako naknada 

troškova zbog obavljanja dužnosti člana Vijeća obuhvaća putne troškove i dnevnicu, pod 

uvjetima i u visini pod kojima se ta naknada priznaje korisnicima državnog proračuna. 

Također u točki V. Odluke utvrđeno je da putne troškove i dnevnicu, tj. troškove zbog 

obavljanja dužnosti člana Državnoodvjetničkog vijeća predujmljuje državno odvjetništvo u 

kojem obnaša dužnost, pravni fakultet kod kojeg je zaposlen odnosno Hrvatski sabor. 

Istovremeno je u stavku 2. navedene točke utvrđeno kako državno odvjetništvo, pravni 

fakultet odnosno Hrvatski sabor ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na teret državnog 

proračuna i to iz sredstava osiguranih za rad Državnoodvjetničkog vijeća. 

 

Navedeni način postupanja dovodi do dvostrukog evidentiranja predmetnih rashoda kroz 

različitih proračunskih korisnika državnog proračuna što nije u skladu s osnovnim 

proračunskim načelima propisanim Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 

136/12 i 15/15). Naime, navedeno se evidentira kao rashod u državnom odvjetništvu u kojem 

član Državnoodvjetničkog vijeća obnaša dužnost, odnosno na pravnom fakulteta u kojem je 

zaposlen ili u Hrvatskom saboru kada ta tijela predujmljuju putne troškove i dnevnice. Nakon 

što to tijelo zatraži povrat sredstava ista se evidentiraju kao rashod i na pozicijama 

Državnoodvjetničkog vijeća u razdjelu Ministarstva pravosuđa. 

 

Slijedom navedenog predlažu se izmjene Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i 

članova Državnoodvjetničkog vijeća na način da se naknada troškova koja obuhvaća putne 

troškove i dnevnicu članovima Vijeća više ne predujmljuje iz sredstava državnog 

odvjetništva, pravnog fakulteta, odnosno Hrvatskog sabora već se ista isplaćuje iz državnog 

proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnoodvjetničkog vijeća. 

 

 


