




I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana  je u članku 2. stavku 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst i 102/2014 – Odluka 

Ustavnog suda RH). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

Zakonom o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku 

obnašanja dužnosti je propisano da predsjednik Republike Hrvatske po prestanku mandata 

ima mogućnost koristiti ostvarena prava u istom opsegu i to trajno. Stoga, predsjednik 

Republike Hrvatske ima pravo na svoj ured, na dva državna službenika, osobnog vozača, 

službeno osobno vozilo te fizičku zaštitu sukladno posebnim provedbenim propisima. 

Nadalje, u članku 3. je navedeno da se „troškovi ureda podmiruju iz sredstava državnog 

proračuna Republike Hrvatske“. 

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti osnovan je 

2010. godine  i postoji već šest godina. Trenutno taj ured koristi bivši predsjednik Stjepan 

Mesić. O financijskim troškovima Ureda brine državni proračun, a u tablici 1. su prikazani 

rashodi koje je Ured ostvario u četiri godine za koje imamo dostupne podatke. 

Tablica 1.  Prikaz izvršenja rashoda za Ured predsjednika Republike Hrvatske po 

prestanku obnašanja dužnosti za razdoblje 2010. do 2014. godine: 

Godina: Rashodi: 
(HRK) 

2010. 647.185,09 
2011. 854.143,55 
2012. 830.276,00 
2013. 805.234,93 
2014. 765.864,64 

UKUPNO: 3.902 704,21 
 

(Podaci preuzeti iz tablice koja je bila priložena odgovoru na zastupničko pitanje zastupnika 

Ivana Šimunovića, 5. veljače 2015. godine) 

 Također, prema preliminarnim podacima o izvršenju Državnog proračuna u 2015. 

godini, rashodi za Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti u 

2015. godini iznosili su 776.627,00 kn. 

 Kako je vidljivo iz priložene tablice i navedenim preliminarnim podacima o 

izvršenju Državnog proračuna u 2015. godini, Republika Hrvatska je u pet godina potrošila na 



postojanje ureda, osobi koja niti nema nikakvu političku funkciju, 4.679.331,21 kn. Novac 

utrošen u funkcioniranje Ureda mogao je biti potrošen puno racionalnije. S obzirom na loše 

gospodarsko stanje Republike Hrvatske, potrebno je štedjeti i novac iz državnog proračuna 

ulagati racionalnije u skladu s nacionalnim interesom. Izdvajanje novaca za postojanje Ureda 

donijelo bi još trajnije financijske štete Hrvatskoj, a vjerujemo da to nije nikome u interesu. 

 Upitna je i sama funkcija Ureda bivšeg predsjednika. Dana, 24. listopada 2014. 

godine bilo je postavljeno zastupničko pitanje premijeru Zoranu Milanoviću o funkciji ureda 

bivšeg predsjednika, no na žalost, točan i precizan odgovor nismo dobili. Nadalje, u VII. 

sazivu Hrvatskoga sabora zastupnik Ivan Šimunović iz reda zastupnika Hrvatske stranke 

prava Ante Starčević 20. svibnja 2015. godine uputio je predsjedniku Hrvatskoga sabora 

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po 

prestanku obnašanja dužnosti, o kojem Hrvatski sabor, iako je prijedlog uvrstio u dnevni red, 

nikada nije proveo raspravu. 

 Sve u svemu, trajna mogućnost korištenja ureda je potpuno besmislena. Ured bivšeg 

predsjednika nema nikakvu konkretnu funkciju te je kao takav nepotreban. 

 Konačno rješenje ovoga problema Klub zastupnika Hrvatske stranke prava Ante 

Starčević vidi u odredbi u članku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim 

pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (NN br. 22/13) 

kojim je regulirano vremenskog ograničena u trajanju od 5 godina. Na taj način bi se 

vremenski ograničilo korištenje Ureda, a građani Republike Hrvatske ne bi financirali bivše 

predsjednike koji se ionako i prema Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike 

Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti mogu vratiti na svoje staro radno mjesto. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE 

ZAKONA 

 Provedba ovoga Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po 

prestanku obnašanja dužnosti ne zahtijeva dodatna sredstva u državnom proračunu. Dapače, 

provedba ovoga Zakona će smanjiti izdvajanja iz državnog proračuna te će Vladi Republike 

Hrvatske ostati više novaca koji će moći puno racionalnije iskoristiti.  



 
 

PRIJEDLOG ZAKONA  
 

O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA  
REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 

 

Članak 1. 

 U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika 

Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti („Narodne novine“, br. 105/04, 22/13 i 

102/14.) članak 6. briše se. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

  



OBRAZLOŽENJE: 

 

Uz članak 1. 

Predlagatelj Zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske 

(dalje u tekstu: ZoPPPRH) smatra da i na Predsjednike Republike Hrvatske koji su ostvarili 

prava i članka 2. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama ZoPPPRH po prestanku obnašanja 

dužnosti (NN 105/04, 22/13.) treba primijeniti vremensko ograničenje posebnih prava vezanih 

za nastavak javnog djelovanja, kako je to propisano člankom 5. Zakona o izmjenama i 

dopunama ZoPPPRH po prestanku obnašanja dužnosti (NN 22/13). 

Takvo vremensko ograničenje, samo po sebi, nije u nesuglasju s Ustavom, pa ni onda kada je 

u pitanju predsjednik kojemu je mandat u tijeku. Nadalje, predlagatelj smatra da za takvo 

ograničenje postoji legitimni cilj u javnom interesu te objektivno i razumno opravdanje. 

Uz članak 2. 

Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona. 

 

IV. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU  

Predsjednik Republike Hrvatske koji je ostvario prava iz članka 2. i 3. Zakona o 

posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 

(„Narodne novine“, br. 105/04.) nastavlja korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može 

iz koristiti trajno i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 
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