




VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa;
Urbroj:

022-03/18-06/03
50301-15/28-18-02

Zagreb, 17. travnja 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog odluke o imenovanju Dražena Jelenića Glavnim državnim odvjetnikom 
Republike Hrvatske

Predmet:

Odredbom članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 93. stavka 1. 
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 i 82/15), utvrđeno je da Glavnog državnog odvjetnika Republike 
Hrvatske imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine, na prijedlog Vlade Republike 
Hrvatske, uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora.

Kako dosadašnjem Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske dana 24. 
travnja 2018. godine ističe mandat od četiri godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj 17. travnja 2018. godine utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Dražena Jelenića 
Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, s danom 24. travnja 2018. godine.

Navedeni Prijedlog odluke s odgovarajućom dokumentacijom dostavlja se u prilogu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 
njegovih radnih tijela. Vlada je odredila Dražena Bošnjakovića, ministra pravosuđa, dr. sc. Kristiana 
Turkalja, mr. sc. Josipa Salapića i Juru Martinovića, državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa, te 
Sandu Kulić, Mirelu Fučkar, Lanu Letilović, Janu Špero, Ivana Cmčeca i Vedranu Šimundžu 
Nikolić, pomoćnike ministra pravosuđa.
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PRIJEDLOG

Na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 93. stavka 1. 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 i 82/15), Hrvatski sabor donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU
GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA 

REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se DRAŽEN JELENIĆ Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, s 
danom 24. travnja 2018. godine.

Klasa:
Urbroj;

Zagreb,

PREDSJEDNIK 
HRVATSKOGA SABORA

Gordan Jandroković



Ime: Dražen
Prezime: Jelenić

Držav lj aristvo
Bračni status:

??".ŠE'JN.“

drazen.jelenicžbdorhiii'
7. Obrazovanje:

ŽIVOTOPIS

Datum i mjesto rođenja: 07.12.1966., Zagreb

Kontakt podaci (adresa, telefon, mobilni telefon, e-mail): Državno odvietništvo
Republike Hrvatske, Zagreb, Gajeva 30, 014591810,

lnstitueija: Pravni lakultet u Zagrebu
Datum: rujan 1986.— ožujak 1992.% . .Stupanj: mag. iur.

institucija: Ministarstvopravosuđa _“Datum: 23. svibnja 1994.
Stupanj: , pravosudni ispit

grggizacija: Nova varšavskad.o.o. * škola stranih jezika
Datum: 16. lipanj 2015.
Stupanj: Specijalizirani tečaj engleskog jezika

"Kaznenopravnc teme" — CEF razina C 1.1

8. Radno iskustvo:

Datum: svibanj 1992. . srpanj 1992. “*
rMjesto Zagreb
Organizacija Služba društvenogknjigovodstva (SDK)
Pozicija vježbenik

Datum: kolovoz 1992. — lipanj 1994.

Mjesto Zagreb
Pravosudno tij elo Zupanijsko državno 0de etništvo u Zagrebu
Pozicija vježbenik

FD—atum: lipanj 19947- veljača 1995. hd

Mjesto Zagreb
,

Pravosudno tijelo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Pozicija državnoodvjetničkisavjetnik

Datum: veljača 1995. — srparij71998ž

Mjesto i\A Zagreb
Pravosudno tijelo

' '
Općinsko državno odvjietiEvo-fiZ—agrebu



Pozicija zamjenik općinskog državnog odvjetnika
J

FW“ “*_*—a' 'Z' “Tsrpanj 1998. STEjEn l999.
}

Mjesto
rim rSamobor \

Pravosudno tijelo Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru
Pozicija vršitelj dužnosti općinskog državnog

odvjetnika

fDatum: [rujan l999. — ožujak 2003

mesto Zagreb
Pravosudno tijelo Zupanijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
LEŠ?_,____ zamjenik Županijskogydr—žavnog odvjetnika

W MOB.[

Mjesto Zagreb
Pravosudno tijelo

korupcije i organiziranog kriminaliteta
Državno odvjetništvo, Ured za

suzbijanje!
Pozicija zamjenik ravnatelja USKOK—a i voditelj

Odjela za međunarodnu suradnju i zajedničke
istrage

Datum: svibanj 2008. — rujan 2011.

Mjesto Zagreb
Pravosudno tijelo Zupanij sko državno odvjetništvo u Zagrebu

. .. M'i'\'—.——T—— . . .Pozrcrja županijski drzavni odvjetnik

Datum: rujan 2011. do danas i\", ?
Mjesto Zagreb

_.

Pravosudno tijelo HrvatskeDržavno odvjetništigligubli
Pozicija zamjenik—Glavnog državnog odvjetnika

prvi zamjenik Glavnog državnog odvjetnika
(od veljače 2015.) J

9. Članstvo u profesionalnimtijelima:
» Državnoodvjetničkovijeće — predsjednik
— Upravno vijeće Pravosudne akademije — Član
— Savjet za praćenje provedbe Strategije reforme pravosuđa — član
— Savjet za sprječavanje korupcije » član
- Povjerenstvo za provođenje pravosudnih ispita — član
» Delegacija Republike Hrvatske pri GRECO (antikorupcijska komisija Vijeća Europe)

, voditelj



10. Ostale profesionalne aktivnosti:
— koautor prvog i drugog izdanja Priručnika za državne odvjetnike
— koautor Priručnika za primjenu novog Kaznenog zakona
- član radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu nacrta prijedloga Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o izmjenama i dopunamaZakona
o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o
Državnoodvjetničkom vijeću te radne skupine Ministarstva uprave za izradu nacrta
prijedloga Zakon o izmjenama i dopunamaZakona o sprječavanju sukoba interesa

» član koordinacijske radne grupe za izradu nacrta Strategije suzbijanja korupcije 2015.
_ 2020.

- član GRECO—vih evaluacijskih timova kao stručnjak za područje inkriminacija (3.
krug evaluacija za Dansku i Crnu Goru) i kao stručnjak Za prevenciju korupcije medu
sucima i državnim odvjetnicima (4. evaluacijski krug za Slovačku. Azerbajdžan i

Armeniju) te određen za člana tima kao stručnjak za prevenciju korupcije između
pripadnika agencija za provedbu zakona (5. evaluacijski krug za Maltu)

— član pregovaračke skupine za Poglavlje 23 pregovora za pristupanje EU
- član stručne grupe DG Justice and Consumers and DG OLAF za Ured europskog

javnog tužitelja
— redovni predavač i autor obrazovnih materijala u Pravosudnoj akademiji u okviru

Državne škole za pravosudne dužnosnike i u okviru cijeloživotnogobrazovanja
— predavač u Projektu “Jezični trening za suce i državne odvjetnikc" na temu Europskog

javnog tužitelja
— izvoditelj vježbi kaznenog postupovnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu u

školskim godinama 2011./2012. i 2016./2017.

1 l . Publikacije:
- "Nedostaci u sačinjavanju činjeničnog opisa optužnice", Novine u kaznenom

zakonodavstvu, Vrhovni sud Republike Hrvatske i Pravosudna akademija, Opatija
2017.

— “Nova uloga državnog odvjetnika u prethodnom postupku u i istrazi poslije V. novele
Zakona o kaznenom postupku“ Novine u kaznenom zakonodavstvu, Vrhovni sud
Republike Hrvatske i Pravosudna akademija, Opatija 2014.

— “Najvažnija kaznena djela protiv imovine ' pravni kontinuitet i primjena blažeg
zakona" Novine u kaznenom zakonodavstvu, Vrhovni sud Republike Hrvatske i

Pravosudna akademija, Opatija 2013.
— “Trgovanje ljudima: kriminološki i kaznenopravni aspekt“ Hrvatska revija za kazneno

pravo i praksu, Zagreb, 2003.

U Zagrebu, 17. travnja 2018. DRAŽEN J. “LENlČ

,&“ :,
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