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ZASTUPNlCAMA 1 ZASTUI'NICIMA 
HRVATSKOGASABORA 

PREDSJEDNICAMA 1 PREDSJEDNICIMA 
RAD!';m TUELA 

Na temelju cJanak" 178. i 192. Poslovnika Hrvatskogu saboru u prilogu 
upucujern Konacni prijedlog zakona 0 podrucjima i sjediitima driavnih 
odvjetnistava, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Repubiike Hrvatske, 
aktorn od HI. rujna 2014. godine. 

Za svoje predstavnikc, h)ji ce u njezino imc sudjclovati u radu IIrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Orsata Miljenica. ministra pravosuda, 
Sandru Artukovic Kunst. zarnjcnicu rninistra pravosuda, lc Sanju Nolu i Gordanu Klaric, 
pomocnicc ministra pravosuda, 

PREDSJEDNIK 

.ToSilJLeko 
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

022-03/14-01/61
50301-09/09-14-6

18. rujna 2014.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Konadni prijedlog zakona o podrudjima i sjediStima drzavnih odvjetnistava

Na temelju dlanka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. g5/2010

- prodi5ieni tekst i 5/2014 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i dlarka 172. u vezi
sa dlankom 190. Poslovnika Hwatskoga sabora (Narodne novine, broj g1/2013), vlada
Republike Hrvatske podnosi Konadni prijedlog zakona o podrudjima i sjedistima drzavnih
odvj etniStava.

Za svoje predstawike, ko.ji 6e u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, vlada je odredila orsata Miljenida ministra pravosuila, sandru
Artukovi6 Kunst, zamjenicu minisfa pravosuda, te Sanju Nolu i Gordanu Klarii, pomodnice
minisfta pravosuda.
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Zagreb, rujan 2014.



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA 

I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Zakonom ustanovljavaju županijska i općinska državna odvjetništva te se 

određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. 

 

Članak 2. 

 

Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih državnih odvjetništava su: 

 

I. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Županijskog suda u Bjelovaru: 

 

Općinsko državno odvjetništvu u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru,  

 

Općinsko državno odvjetništvu u Virovitici za područje Općinskog suda u Virovitici. 

 

II. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Županijskog suda u 

Dubrovniku: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku. 

 

III. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Županijskog suda u Karlovcu: 

 

Općinsko državno odvjetništvu u Gospiću za područje Općinskog suda u Gospiću, 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu  za područje Općinskog suda u Karlovcu. 

 

IV. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Županijskog suda u Osijeku: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku. 

 

V. Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola za područje Županijskog suda u Puli - Pola: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Puli - Pola za područje Općinskog suda u Puli – Pola. 

 

VI. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Županijskog suda u Rijeci: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Općinskog suda u Rijeci. 

 

VII. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Županijskog suda u Sisku: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku. 

 

VIII. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Županijskog suda u 

Slavonskom Brodu: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi, 
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Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u 

Slavonskom Brodu. 

 

IX. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Županijskog suda u Splitu: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Općinskog suda u Splitu. 

 

X. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Županijskog suda u Šibeniku: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku. 

 

XI. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Županijskog suda u Varaždinu: 

 

Općinsko državno odvjetništvu u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu, 

 

Općinsko državno odvjetništvu u Koprivnici za područje Općinskog suda u Koprivnici, 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu. 

 

XII. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Županijskog suda u 

Velikoj Gorici: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u Novom 

Zagrebu. 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj 

Gorici. 

 

XIII. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Županijskog suda u 

Vukovaru: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru. 

 

XIV. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Županijskog suda u Zadru: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Općinskog suda u Zadru. 

 

XV. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Županijskog suda u Zagrebu: 

 

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu, 

 

Općinsko državno odvjetništvu u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru. 

 

Članak 3. 

 

Sjedište i nadležnost posebnih državnih odvjetništava za kazneni progon počinitelja 

određenih kaznenih djela uređuje se posebnim zakonima. 
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Članak 4. 

 

Za postupanje pred trgovačkim sudovima određuje se nadležnost: 

 

1. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru za 

područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. 

 

2. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pred Trgovačkim sudom u Splitu za 

područje Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za 

područje Karlovačke županije i Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Ličko-senjske 

županije. 

 

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje 

Osječko-baranjske županije. 

 

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola pred Trgovačkim sudom u Pazinu za 

područje Istarske županije, 

 

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pred Trgovačkim sudom u Rijeci za područje 

Primorsko-goranske županije. 

 

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pred Trgovačkim sudom u Osijeku 

za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. 

 

9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje 

Splitsko-dalmatinske županije. 

 

10. Županijsko državno odvjetništvo Šibeniku u pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje 

Šibensko-kninske županije. 

 

11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pred Trgovačkim sudom u Varaždinu za 

područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. 

 

12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za 

područje Zagrebačke županije. 

 

13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru pred Trgovačkim sudom u Osijeku za 

područje Vukovarsko-srijemske županije. 

 

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje 

Zadarske županije. 

 

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za 

područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. 
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Članak 5. 

 

Za postupanje pred upravnim sudovima određuje se nadležnost: 

 

1. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje 

Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravnim sudom u Osijeku za područje Virovitičko-

podravske županije. 

 

2. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pred Upravnim sudom u Splitu za područje 

Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pred Upravnim sudom u Rijeci za područje 

Karlovačke i Ličko-senjske županije. 

 

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku pred Upravnim sudom u Osijeku za područje 

Osječko-baranjske županije. 

 

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola pred Upravnim sudom u Rijeci za područje 

Istarske županije. 

 

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pred Upravnim sudom u Rijeci za područje 

Primorsko-goranske županije. 

 

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pred Upravnim sudom u Zagrebu  za područje 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pred Upravnim sudom u Osijeku za 

područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. 

 

9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pred Upravnim sudom u Splitu za područje 

Splitsko-dalmatinske županije. 

 

10. Županijsko državno odvjetništvo Šibeniku u pred Upravnim sudom u Splitu za područje 

Šibensko-kninske županije. 

 

11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pred Upravnim sudom u Zagrebu za 

područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. 

 

12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pred Upravnim sudom u Zagrebu za 

područje Zagrebačke županije. 

 

13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru pred Upravnim sudom u Osijeku za 

područje Vukovarsko-srijemske županije. 

 

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pred Upravnim sudom u Splitu za područje 

Zadarske županije. 

 

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje 

Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. 
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Članak 6. 

 

Ako zbog više sile državno odvjetništvo nije u mogućnosti djelovati u svojem sjedištu 

utvrđenom u članku 2. ovog Zakona, ministar pravosuđa donijet će odluku kojom će 

privremeno odrediti drugo sjedište državnog odvjetništva dok stanje više sile traje. 

 

Članak 7. 

 

Osim u sjedištu ili privremenom sjedištu određenom temeljem članka 6. ovog Zakona, 

državno odvjetništvo može djelovati i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta. 

 

Odluku o osnivanju i prestanku rada stalnih službi ili odjela izvan sjedišta državnog 

odvjetništva donosi ministar pravosuđa uz prethodno mišljenje glavnog državnog odvjetnika 

Republike Hrvatske.  

 

Članak 8. 

 

Ministarstvo pravosuđa osigurava radni prostor i tehnički oprema državna odvjetništva 

ustanovljena ovim Zakonom. 

 

Ministar pravosuđa odlukom utvrđuje da su osigurani uvjeti iz stavka 1. ovog članka 

za rad državnih odvjetništava. 

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 9. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Zakona: 

 

- Stalna služba u Benkovcu Općinskog državnog odvjetništva u Zadru nastavlja s radom kao 

Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, 

 

- Stalna služba u Daruvaru Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru nastavlja s radom 

kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, 

 

- Stalna služba u Dugom Selu Općinskog državnog odvjetništva u Sesvetama nastavlja s 

radom kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, 

 

- Stalna služba u Đakovu Općinskog državnog odvjetništva u Našicama nastavlja s radom kao 

Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Zakona općinska državna odvjetništva ustanovljena 

Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine, br. 84/2011 i 

130/2011) nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih državnih odvjetništava 

ustanovljenih ovim Zakonom, i to: 

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Dubrovniku,  

 



6 
 

- Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Novom Zagrebu, 

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Zagrebu, 

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Našicama kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Osijeku,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva 

u Puli - Pola,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Rijeci,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Kutini kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva 

u Sisku, 

 

 - Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj i Općinsko državno odvjetništvo u Sinju kao 

stalne službe Općinskog državnog odvjetništva u Splitu,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Kninu kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva 

u Šibeniku,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić-Gradu kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Velikoj Gorici,  

 

- Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima kao Stalna služba Općinskog državnog 

odvjetništva u Vukovaru.  

 

Članak 10. 

 

Predmete koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona ne budu dovršeni preuzet će 

općinska državna odvjetništva mjesno nadležna sukladno odredbama ovog Zakona. 

 

Za predmete koji ne budu dovršeni pred sudovima do dana stupanja na snagu ovog 

Zakona bit će mjesno nadležna državna odvjetništva sukladno odredbama ovog Zakona. 

 

Ako viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, predmet će 

preuzeti državno odvjetništvo mjesno nadležno sukladno odredbama ovog Zakona. 

                                                

Članak 11. 

 

Arhivi općinskih državnih odvjetništava iz članka 9. stavka 2. ovog Zakona, koja 

danom stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih 

državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom, postaju arhivi općinskih državnih 

odvjetništava u čiju mjesnu nadležnost spadaju prema odredbama ovog Zakona. 

 

Čuvanje i postupanje s arhivskom građom provodit će se sukladno Poslovniku 

državnog odvjetništva. 
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Članak 12. 

Državnoodvjetničko vijeće će u roku od 60 dana od dana objave ovog Zakona u 

Narodnim novinama donijeti odluke kojima se utvrđuje prestanak dužnosti državnih 

odvjetnika i odluke o premještaju zamjenika državnih odvjetnika sukladno članku 99. i članku 

156.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, br. 76/2009, 153/2009, 116/2010, 

145/2010, 57/2011, 130/2011, 72/2013 i 148/2013). 

Članak 13. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima 

državnih odvjetništava (Narodne novine, br. 84/2011 i 130/2011). 

 

Članak 14. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. veljače 2015. 

godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=399
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=400
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=401
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=402
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=403
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=404
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=405
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=587
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I.         RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI I PITANJA KOJA SE NJIMA 

RJEŠAVAJU 

 

Konačnim prijedlogom zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava 

ustanovljavaju se županijska i općinska državna odvjetništva te određuju područja njihove 

nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. 

 

1. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava 

(Narodne novine, broj 84/2011 i 130/2011) u Republici Hrvatskoj ustanovljena su 33 

općinska državna odvjetništva i 15 županijskih državnih odvjetništava te je određeno njihovo 

sjedište i područje nadležnosti. 

 

Racionalizacija mreže državnih odvjetništava započela je donošenjem Zakona o 

područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine, broj 146/2008) još 2008. 

godine te je do danas taj proces provođen u nekoliko navrata, tako da je smanjen broj 

državnih odvjetništava i provedeno njihovo međusobno spajanje, a mijenjana su i područja 

nadležnosti državnih odvjetništava koja su pratila promjene područja nadležnosti općinskih i 

županijskih sudova. Broj općinskih državnih odvjetništava smanjen je s 64 odnosno 55 na 33, 

a broj županijskih državnih odvjetništava s 21 na 15.  

 

S obzirom da je sadašnja organizacija mreže sudova preskupa, neodgovarajuća i 

neučinkovita u pružanju zaštite građanima i gospodarstvu te da je nužno pristupiti njezinoj 

novoj organizaciji, potrebno je stoga i mrežu općinskih i županijskih državnih odvjetništava 

uskladiti s novom organizacijom mreže sudova.  

 

Sadašnja organizacija i teritorijalna podjela općinskih državnih odvjetništava koja 

prati organizaciju općinskih sudova ukazuje i na određene nedostatke u organizaciji i radu 

državnih odvjetništava, a što se posebno odražava u neravnomjernoj radnoj opterećenosti 

pojedinih državnih odvjetništava odnosno državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, u 

nedovoljnoj mobilnosti državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i 

državnoodvjetničkog osoblja, kao i nedovoljnoj iskorištenosti postojećih resursa (financijsko-

računovodstveni poslovi, informatički poslovi i dr.).  

 

Ovim Konačnim prijedlogom zakona o područjima i sjedištima državnih 

odvjetništava, a uzimajući u obzir novu organizaciju mreže sudova, predlaže se da se u 

Republici Hrvatskoj ustanove 22 općinska državna odvjetništva i 15 županijskih državnih 

odvjetništava za postupanje u kaznenim i u građansko-upravnim postupcima. 

 

Prema Konačnom prijedlogu zakona, sjedišta i područja nadležnosti županijskih i 

općinskih državnih odvjetništava su: 

 

1. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Županijskog suda u 

Bjelovaru: 

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru,  

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje Općinskog suda u Virovitici,   
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2. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Županijskog suda u 

Dubrovniku: 

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Općinskog suda u 

Dubrovniku, 

 

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Županijskog suda u 

Karlovcu: 

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje Općinskog suda u Gospiću,  

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Općinskog suda u Karlovcu, 

 

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Županijskog suda u 

Osijeku: 

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku, 

 

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola za područje Županijskog suda u Puli 

- Pola: 

Općinsko državno odvjetništvo u Puli - Pola za područje Općinskog suda u Puli - Pola, 

 

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Županijskog suda u Rijeci: 

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Općinskog suda u Rijeci, 

 

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Županijskog suda u Sisku: 

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku, 

 

8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Županijskog 

suda u Slavonskom Brodu: 

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi, 

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u 

Slavonskom Brodu, 

 

9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Županijskog suda u Splitu: 

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Općinskog suda u Splitu, 

 

10. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Županijskog suda u 

Šibeniku: 

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku, 

 

11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Županijskog suda u 

Varaždinu: 

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu, 

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje Općinskog suda u 

Koprivnici, 

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu, 

 

12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Županijskog suda u 

Velikoj Gorici: 

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u 

Novom Zagrebu, 

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u 

Velikoj Gorici, 
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13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Županijskog suda u 

Vukovaru: 

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru, 

 

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Županijskog suda u Zadru: 

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Općinskog suda u Zadru, 

 

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Županijskog suda u 

Zagrebu: 

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskog građanskog suda u 

Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu, 

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru. 

 

2. Ovakva reorganizacija mreže općinskih i županijskih državnih odvjetništava te 

određivanje njihovih područja nadležnosti sukladno područjima nadležnosti općinskih i 

županijskih sudova osigurat će bolju organizaciju rada općinskih i županijskih državnih 

odvjetništava, a što će se očitovati u:  

- ravnomjernijoj opterećenosti državnih odvjetništava odnosno državnih odvjetnika i 

njihovih zamjenika (mogućnost svakog državnog odvjetnika da odgovarajućim aktom 

državnoodvjetničke uprave – godišnjim rasporedom poslova obavi preraspodjelu predmeta i 

tako ujednači radnu opterećenost zamjenika državnih odvjetnika unutar novoustanovljenog 

državnog odvjetništva), 

- većoj pokretljivosti državnoodvjetničkog osoblja (mogućnost svakog državnog 

odvjetnika da godišnjim rasporedom poslova raspoređuje zamjenike državnog odvjetnika te 

službenike i namještenike u ustrojstvene jedinice državnog odvjetništva, kao i službenike i 

namještenike u zajedničkim službama – računovodstvene, informatičare i dr., sukladno 

zahtjevima učinkovitosti i bolje organizacije poslova, 

- ravnomjernoj iskorištenosti postojećih resursa (informacijskih sustava u primjeni u 

unutarnjem poslovanju državnog odvjetništva, informatičke opreme, službenih vozila i sl.), 

- smanjenju broja općinskih državnih odvjetnika s 33 na 22 državna odvjetnika,  

- boljoj mogućnosti organizacije radnih procesa (bolja organiziranost u obavljanju 

poslova za vrijeme godišnjih odmora, mogućnost ekonomičnije organizacije dežurstva i sl.), 

- „okrupnjavanju“ općinskih državnih odvjetništava koje olakšava nadzor nad radom 

državnoodvjetničke uprave i nad radom državnih odvjetništava, državnih odvjetnika i njihovih 

zamjenika.  

 

3. Stalne službe općinskih državnih odvjetništava osnovane sukladno Zakonu o 

područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine, broj 84/2011), i to Stalna 

služba u Daruvaru Općinskog državnog odvjetništava u Bjelovaru, Stalna služba u Đakovu 

Općinskog državnog odvjetništva u Našicama, Stalna služba u Dugom Selu Općinskog 

državnog odvjetništva u Sesvetama i Stalna služba u Benkovcu Općinskog državnog 

odvjetništva u Zadru, nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih državnih odvjetništava 

ustanovljenih ovim Zakonom.  

 

Sukladno ovom Zakonu ustanovljavaju se 22 općinska državna odvjetništva. Sadašnja 

Općinska državna odvjetništva koja prestaju s radom postat će stalne službe općinskih 

državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom. 
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Ovim Konačnim prijedlogom zakona propisuje se obveza Ministarstva pravosuđa da 

osigura radni prostor i tehnički opremi državna odvjetništva ustanovljena ovim Zakonom.   

 

 

II.  OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA 

 

Članak 1. – Ovim člankom propisuje se sadržaj ovog Zakona. Tako se propisuje da se ovim 

Zakonom ustanovljavaju općinska i županijska državna odvjetništva te se određuju područja 

njihove nadležnosti i njihova sjedišta. S obzirom da je Zakonom o područjima i sjedištima 

sudova utvrđeno 15 novih pravosudnih područja to se ovim Zakonom uspostavlja nova 

organizacija mreže državnih odvjetništava. 

  

Članak 2. – Ovim člankom ustanovljava se 15 županijskih državnih odvjetništava i 22 

općinska državna odvjetništva te određuju njihova sjedišta i područja nadležnosti. S obzirom 

na novoustanovljenih 15 pravosudnih područja, ustanovljeno je i 15 županijskih državnih 

odvjetništava. Nadalje, prateći novoustanovljenu mrežu općinskih sudova, predložena 

reorganizacija polazi od toga da se na području svake županije ustanovljuje jedno općinsko 

državno odvjetništvo, čije je sjedište u sjedištu županijskih državnih odvjetništava, a u 

županijama koje nemaju županijska državna odvjetništva u sjedištu županije. U Krapinsko-

zagorskoj županiji umjesto Krapine kao sjedišta županije, sjedište općinskog državnog 

odvjetništva smješteno je u Gradu Zlataru zbog osiguranih znatno boljih prostornih i tehničkih 

uvjeta za rad suda nego u gradu Krapini. Izuzetak predstavlja i organizacija općinskih 

državnih odvjetništava na području Zagrebačke županije na kojem su, zbog veličine područja, 

geografskog položaja i broja stanovnika, ustanovljena dva općinska državna odvjetništva, i to 

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici i Općinsko državno odvjetništvo u Novom 

Zagrebu. 

 

Članak 3. – Ovim člankom propisuje se uređivanje sjedišta i nadležnost posebnih državnih 

odvjetništava za kazneni progon počinitelja određenih kaznenih djela posebnim zakonom. 

 

Članak 4. – Ovim člankom propisuje se nadležnost županijskih državnih odvjetništava za 

postupanje pred trgovačkim sudovima na koji način se jasno određuje nadležnost pojedinih 

državnih odvjetništava.  

 

Članak 5. - Ovim člankom propisuje se nadležnost županijskih državnih odvjetništava za 

postupanje pred upravnim sudovima na koji način se jasno određuje nadležnost pojedinih 

državnih odvjetništava. 

 

Članak 6. – Ovim člankom propisuje se da ako zbog više sile državna odvjetništva nisu u 

mogućnosti djelovati u svojim sjedištima koja su utvrđena člankom 2. ovog Zakona, ministar 

pravosuđa donijet će odluku kojom će privremeno odrediti drugo sjedište državnog 

odvjetništva dok te okolnosti traju. Ova je iznimka dozvoljena u strogo propisanim uvjetima i 

ograničenog je vremenskog trajanja. Naime, u slučaju nastupa okolnosti koje bi onemogučile 

djelovanje državnog odvjetništva u njegovom sjedištu (npr. elementarne nepogode i dr.), a 

radi osiguravanja normalnog funkcioniranja pravosudnog sustava, ministar pravosuđa ima 

ovlast odrediti drugo privremeno sjedište državnog odvjetništva dok te okolnosti traju. 

 

Članak 7. -  Ovim člankom propisuje se da osim u sjedištu određenom ovim Zakonom ili 

privremenom sjedištu određenom odlukom ministra pravosuđa zbog nastupa više sile, 

državno odvjetništvo može djelovati i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta državnog 
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odvjetništva. Stalne službe ili odjeli izvan sjedišta osnivaju se na području naselja gdje zbog 

broja stanovnika i priliva pojedine vrste predmeta ili kojeg drugog opravdanog razloga postoji 

potreba za takvim djelovanjem državnog odvjetništva. Odluku o osnivanju i prestanku rada 

stalnih službi ili odjela izvan sjedišta državnog odvjetništva donosi ministar pravosuđa uz 

prethodno mišljenje glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.  

 

Članak 8. - Ovim člankom propisuje se obveza Ministarstva pravosuđa za osiguranjem 

radnog prostora i tehničke opreme državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom te se 

ovlašćuje ministar pravosuđa da odlukom utvrdi ispunjenost uvjeta za rad državnog 

odvjetništva. Nakon što se ispune svi uvjeti za funkcioniranje državnog odvjetništva, odnosno 

osiguraju radni, tehnički i informatički uvjeti, ministar pravosuđa donijet će odluku kojom 

utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za rad državnog odvjetništva u njegovom sjedištu. 

 

Članak 9. - Ovim člankom navode se postojeće stalne službe državnih odvjetništava koje 

nastavljaju s radom kao stalne službe pojedinih općinskih državnih odvjetništava 

ustanovljenih ovim Zakonom te koja općinska državna odvjetništva nastavljaju s radom kao 

stalne službe općinskih državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom. 

Ministar  pravosuđa će, uz prethodno mišljenje glavnog državnog odvjetnika Republike 

Hrvatske, sukladno odredbi članka 8. ovog Zakona, odrediti prestanak rada pojedine stalne 

službe kada su osigurani uvjeti za rad državnog odvjetništva samo u njegovu sjedištu. 

  

Članak 10. – Ovim člankom propisuje se postupanje s državnoodvjetničkim predmetima koji 

nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona kao i s predmetima koji nisu dovršeni 

pred sudovima, a u kojim slučajevima će mjesno nadležna biti državna odvjetništva sukladno 

odredbama ovog Zakona. Nadalje, propisuje se da će u slučaju kada viši sud povodom 

pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, predmet preuzeti državno odvjetništvo 

mjesno nadležno sukladno odredbama ovog Zakona. 

 

Članak 11. -  Ovim člankom propisuje se da arhivi općinskih državnih odvjetništava, koja 

danom stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju s radom kao stalne službe, postaju arhivi 

novoustanovljenih općinskih državnih odvjetništava u čiju mjesnu nadležnost spadaju prema 

odredbama ovog Zakona. 

Članak 12. – Ovim člankom propisuje se da će Državnoodvjetničko vijeće u roku od 60 dana 

od dana objave ovog Zakona u Narodnim novinama donijeti odluke kojima se utvrđuje 

prestanak dužnosti državnih odvjetnika i odluke o premještaju zamjenika državnih odvjetnika 

sukladno članku 99. i članku 156.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, br. 

76/2009, 153/2009, 116/2010, 145/2010, 57/2011, 130/2011, 72/2013 i 148/2013) kako bi se 

osigurali uvjeti neophodni za početak rada državnih odvjetništava ustanovljenih ovim 

Zakonom. 

Članak 13. – Ovim člankom propisuje se da stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti 

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Narodne novine, br. 84/2011 i 

130/2011). 

 

Članak 14. – Ovim člankom propisuje se da ovaj Zakon stupa na snagu 1. veljače 2015. 

godine. 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=399
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=400
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=401
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=402
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=403
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=404
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=405
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=587


13 
 

III.       OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Sredstva za provođenje Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava 

osigurana su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 

2015. i 2016. godinu. Konačnim prijedlogom zakona planirane su uštede na rashodima za 

zaposlene u 2015. godini u iznosu od oko 2.400.000 kuna te u 2016. godini u iznosu od oko 

2.700.000 kuna. 

 

 

IV.  RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU U ODNOSU NA 

RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE 

RAZLIKE NASTALE 
 

Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava razlikuje 

se od Prijedloga zakona u dijelu da se na području Županijskog državnog odvjetništva u 

Velikoj Gorici ustanovljava još jedno općinsko državno ovjetništvo, i to Općinsko državno 

odvjetništvo u Velikoj Gorici. Time se mreža općinskih državnih odvjetništava usklađuje s 

mrežom općinskih sudova, tj. područje nadležnosti općinskih državnih odvjetništava s 

područjima nadležnosti općinskih sudova. Naime, Konačni prijedlog zakona o područjima i 

sjedištima sudova određuje ustanovljenje Općinskog suda u Velikoj Gorici prihvaćajući tako 

prijedlog Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora da se u Velikoj Gorici ustanovi Općinski 

sud u Velikoj Gorici, a sve to sukladno prihvaćenom načelu da svaka županija ima općinski 

sud u sjedištu županije odnosno sjedištu županijskog suda. Slijedom toga, ovim Konačnim 

prijedlogom zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava za područje Općinskog 

suda u Velikoj Gorici ustanovljuje se Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici sa 

sjedištem u Velikoj Gorici.  

 

          U tekst Prijedloga zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava dodan je 

novi članak 7. kojim se propisuje da osim u sjedištu određenom ovim Zakonom ili 

privremenom sjedištu određenom odlukom ministra pravosuđa zbog nastupa više sile, 

državno odvjetništvo može djelovati i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta državnog 

odvjetništva. Naime, veličina te specifičnost geografskog položaja područja na kojem je 

nadležno pojedino državno odvjetništvo, zatim broj stanovnika ili priliv pojedine vrste 

predmeta te slični razlozi mogu zahtjevati potrebu djelovanja pojedinog državnog 

odvjetništva i izvan njegova sjedišta što se ovom odredbom Konačnog prijedlga zakona 

omogućava.  

 

         Nadalje, s obzirom na to da je promijenjen datum stupanja na snagu Zakona o 

područjima i sjedištima sudova sukladno tome je određen i datum stupanja na snagu ovog 

zakona, dakle 1. veljače 2015. godine. 

 U odnosu na Prijedlog zakona u Konačnom prijedlogu zakona dodan je članak 12. koji 

propisuje da će Državnoodvjetničko vijeće u roku od 60 dana od dana objave ovog Zakona u 

Narodnim novinama donijeti odluke kojima se utvrđuje prestanak dužnosti državnih 

odvjetnika i odluke o premještaju zamjenika državnih odvjetnika sukladno članku 99. i članku 

156.a Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, br. 76/2009, 153/2009, 116/2010, 

145/2010, 57/2011, 130/2011, 72/2013 i 148/2013) kako bi se osigurali uvjeti neophodni za 

početak rada državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=399
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=400
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=401
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=402
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=403
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=404
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=405
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=587
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V.        PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA KOJI SU DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA, A  

            NISU PRIHVAĆENI I RAZLOZI ZBOG KOJIH NISU PRIHVAĆENI 

 

Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, kao ni zastupnici u 

Hrvatskome saboru nisu imali primjedbe na Prijedlog zakona o područjima i sjedištima 

državnih odvjetništava. 
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