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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim 
prijedlogom zakona

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, s 
Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Malenicu, ministra uprave, Darka 
Nekića, Katicu Prpić i Josipu Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, te doc. dr. sc. 
Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA  

  

 Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16) uređuju se izbori 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori 

općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.   

 

Tim Zakonom, među ostalim, uređen je i institut nespojivosti. Zakonom su taksativno 

pobrojane javne dužnosti obnašanje kojih je nespojivo s istovremenim obnašanjem dužnosti 

člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te dužnosti 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika. 

 

S ciljem provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. u okviru reformskog prioriteta 

„Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru 1.4.4. „Decentralizacija i racionalizacija“, 

nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) 

potrebno je uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i cjelovit način 

uređuje sustav državne uprave. 

 

U tom smislu potrebne su izmjene Zakona o lokalnim izborima u dijelu kojim se 

propisuju nespojive dužnosti, a u odnosu na odredbe Zakona u sustavu državne uprave kojima 

se propisuju određene ovlasti, zadaće ili se na drugi način upućuje na dužnosnički položaj 

pomoćnika ministra te drugih dužnosti proizašlih iz toga Zakona, kao i u odnosu na odredbe 

kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje 

poslova državne uprave kojima će se pojedini poslovi državne uprave povjeriti županijama. 

 

Isto tako, budući da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, više se 

ne utvrđuje ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave. 

 

U tom smislu potrebno je revidirati popis nespojivih dužnosti budući da pojedine 

dužnosti slijedom zakonodavnih izmjena više ne postoje, odnosno prestaju postojati te je 

također, potrebno redefinirati nadležno tijelo za izdavanje potrebne potvrdu u postupku 

glasovanja kada birač nije upisan u izvadak iz popisa birača.  

 

Ovim Zakonom se usklađuje Zakon o lokalnim izborima u dijelu kojim je regulirano 

pitanje nespojivosti s postojećim sustavom državne uprave i  važećim zakonima koji uređuju 

pojedine dužnosničke funkcije te također, usklađuje pitanje nadležnosti u slučaju pribavljanja 

potvrde kada birač nije upisan u izvadak iz popisa birača.  
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Donošenjem ovoga Zakona uskladit će se Zakon o lokalnim izborima sa Zakonom o 

sustavu državne uprave u dijelu kojim su propisane nespojive dužnosti člana predstavničkog 

tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te dužnosti općinskog načelnika, 

gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika. Ujedno će se izvršiti i usklađivanje s 

obzirom da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama pa se time više ne utvrđuje 

ni podjela tijela državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave 

 

 

III.  OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA 

 

  Za provedbu predloženog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva 

u državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

 

IV.  PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

  U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 

113/16, 69/17 i 29/18) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku s obzirom da 

je Nacionalnim programom reformi 2019., u okviru mjere 1.4.4. Decentralizacija i 

racionalizacija, s ciljem unaprjeđenja sustava državne uprave putem novog normativnog okvira 

kojim će se omogućiti učinkovitije obavljanje poslova državne uprave te profesionalizirati 

državnu upravu, predviđena aktivnost 1.4.4.2. Donošenje Zakona o sustavu državne uprave.  

 

  Radi provedbe ove mjere, koja je započela stupanjem na snagu Zakona o sustavu 

državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), kojim je pored ostalog predviđen prestanak rada 

ureda državne uprave u županijama te dužnosti pomoćnika ministra, potrebno je s navedenim 

uskladiti odredbe posebnih zakona kojima se uređuje navedeni sadržaj.  

 

  S obzirom da je krajnji rok za provedbu ove mjere prosinac 2019. godine, te imajući u 

vidu rokove za usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave propisane 

prijelaznim odredbama tog Zakona, potrebno je da posebni zakoni stupe na snagu istodobno, 1. 

siječnja 2020. godine. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  

ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA 

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12 i 121/16), u članku 59. 

stavku 3. riječ: „državnog“ briše se. 

 

Članak 2.  

 

U članku 78. stavku 1. podstavku 19. riječi: „predstojnik državnog ureda“ zamjenjuju 

se riječima: „državni tajnik središnjeg državnog ureda“. 

 

U podstavku 20. riječi: „zamjenik ministra“ zamjenjuju se riječima: „državni tajnik“. 

 

U podstavku 21. riječi: „pomoćnik ministra“ zamjenjuju se riječima: „rukovoditelj 

upravne organizacije u sastavu ministarstva“. 

 

U podstavku 22. riječi: „ravnatelj i zamjenik ravnatelja“ zamjenjuje se riječima: „glavni 

ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja“. 

 

Podstavak 23. briše se. 

 

Dosadašnji podstavci 24. do 27. postaju podstavci 23. do 26. 

 

U dosadašnjem podstavku 28. koji postaje podstavak 27. riječi: „glavni inspektor 

Državnog inspektorata“ zamjenjuju se riječima: „glavni državni inspektor“. 

 

Dosadašnji podstavci 29. do 37. postaju podstavci 28. do 36. 

 

Članak 3. 

 

U članku 89. stavku 2. podstavku 18. riječi: „predstojnik državnog ureda“ zamjenjuju 

se riječima: „državni tajnik središnjeg državnog ureda“. 

 

U podstavku 19. riječi: „zamjenik ministra“ zamjenjuju se riječima: „državni tajnik“. 

 

U podstavku 20. riječi: „pomoćnik ministra“ zamjenjuju se riječima: „rukovoditelj 

upravne organizacije u sastavu ministarstva“. 

 

U podstavku 23. riječi: „ravnatelj i zamjenik ravnatelja“ zamjenjuje se riječima: „glavni 

ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja“. 

 

Podstavci 24. i 25. brišu se. 

 

Dosadašnji podstavci 26. do 29. postaju podstavci 24. do 27. 

 

U dosadašnjem podstavku 30. koji postaje podstavak 28. riječi: „glavni inspektor 

Državnog inspektorata“ zamjenjuju se riječima „glavni državni inspektor“. 
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Dosadašnji podstavci 31. do 42. postaju podstavci 29. do 40. 

 

Članak 4. 

 

U cijelom tekstu Zakona riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom padežu 

zamjenjuje se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem padežu. 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 

godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 

Uz članak 1. 

 

Ovim se člankom briše riječ: „državnog“ u članku 59. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima, 

kojim je propisano da birač svoje biračko pravo na biračkom mjestu dokazuje potvrdom 

nadležnog državnog tijela, tako da se sada propisuje da birač svoje pravo na biračkom mjestu 

dokazuje potvrdom nadležnog tijela, a sukladno predviđenim izmjenama Zakona o registru 

birača kojima se predmetno pitanje uređuje, proizašlim iz Zakona o sustavu državne uprave. 

 

Uz članke 2. i 3.  

 

Ovim se člancima revidira popis nespojivih dužnosti. Popis dužnosti koje su nespojive s 

istovremenim obnašanjem dužnosti člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i 

njihovih zamjenika usklađuje se sa sustavom državne uprave i važećim zakonima koji propisuju 

državne dužnosnike.  

 

Stoga je ovim člancima dužnost pomoćnika ministra koja prestaje postojati zamijenjena 

rukovoditeljem upravne organizacije u sastavu ministarstva, dok su dužnosti predstojnik ureda 

državne uprave u županiji te ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom 

imovinom brisane.  

 

Također su dužnostima istog ranga zamijenjene dužnosti koje su u sustavu mijenjane – državni 

tajnik središnjeg državnog ureda umjesto predstojnika državnog ureda, državni tajnik umjesto 

zamjenika ministra, glavni ravnatelj i zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne 

organizacije umjesto ravnatelja i zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije te glavni 

državni inspektor umjesto glavnog inspektora Državnog inspektorata. 

 

Uz članak 4.  

 

Ovim se člankom u čitavom tekstu osnovnog Zakona izraz „središnje tijelo državne uprave“ u 

određenom broju i padežu zamjenjuje izrazom: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju 

i padežu, iz razloga što se Zakonom o sustavu državne uprave više ne utvrđuje dosadašnja 

podjela na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave, već se tim Zakonom utvrđuju samo 

tijela državne uprave. Stoga je i u ovome Zakonu potrebno izvršiti usklađenje u navedenom 

smislu. 

 

Uz članak 5. 

 

Ovim se člankom propisuje stupanje Zakona na snagu. 
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

 

Obveza biračkog odbora prema biračima na biračkom mjestu 

 

Članak 59. 

 

(1) Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji 

pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za 

dotično biračko mjesto. 

 

(2) Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima. 

 

(3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega 

ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom 

biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela. 

 

(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni 

dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto. 

 

Nespojivost dužnosti 

 

Članak 78. 

 

(1) Član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može 

istovremeno biti: 

– Predsjednik Republike Hrvatske, 

– predsjednik, potpredsjednik i ministar, odnosno član Vlade Republike Hrvatske, 

– predsjednik i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke, 

– glavni državni revizor i njegov zamjenik, 

– pučki pravobranitelj i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik, 

– tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora, 

– glavni tajnik i zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske, 

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, 

– predstojnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

– ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske, 

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 

– sudac, 

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, 

državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika, 

– predstojnik državnog ureda, 

– zamjenik ministra, 

– pomoćnik ministra, 

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije, 

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom, 
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– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

– glavni državni rizničar, 

– glavni inspektor Državnog inspektorata, 

– ravnatelj agencije ili direkcije Vlade Republike Hrvatske te ravnatelj kojeg imenuje Vlada 

Republike Hrvatske, 

– dužnosnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske kojeg imenuje Predsjednik Republike 

Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata, 

– dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili 

Predsjednik Republike Hrvatske, 

– predsjednik, potpredsjednik i član Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, 

– član Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, 

– predsjednik i član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 

– policijski službenik, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama 

Republike Hrvatske, 

– pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi iste jedinice, 

– član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinice ili u kojima jedinica ima 

većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je 

jedinica osnivač. 

 

(2) Član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti općinski 

načelnik i gradonačelnik, odnosno njihov zamjenik. 

 

(3) Član predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave ne može istovremeno 

biti župan, odnosno njihov zamjenik. 

 

Nespojivost dužnosti 

 

Članak 89. 

 

(1) Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti 

ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a župan i njegovi 

zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice 

područne (regionalne) samouprave. 

 

(2) Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme dok obnašaju 

dužnost ne mogu biti: 

– Predsjednik Republike Hrvatske, 

– predsjednik, potpredsjednik i ministar, odnosno član Vlade Republike Hrvatske, 

– predsjednik i sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke, 

– glavni državni revizor i njegov zamjenik, 

– pučki pravobranitelj i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za djecu i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik, 

– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegov zamjenik, 

– tajnik i zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora, 
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– glavni tajnik i zamjenik glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske, 

– glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, 

– predstojnik i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 

– sudac, 

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i zamjenik glavnog državnog odvjetnika, 

državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika, 

– predstojnik državnog ureda, 

– zamjenik ministra, 

– pomoćnik ministra, 

– glavni tajnik ministarstva, 

– ravnatelj ureda Vlade Republike Hrvatske, 

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije, 

– predstojnik i zamjenik predstojnika ureda državne uprave, 

– ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, 

– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

– glavni državni rizničar, 

– glavni inspektor Državnog inspektorata, 

– ravnatelj agencije i direkcije Vlade Republike Hrvatske te ravnatelj kojeg imenuje Vlada 

Republike Hrvatske, 

– dužnosnik u Uredu predsjednika Republike Hrvatske kojeg imenuje Predsjednik Republike 

Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona i drugih pravnih akata, 

– dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili 

Predsjednik Republike Hrvatske, 

– predsjednik, potpredsjednik i član Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, 

– rektor i prorektor sveučilišta, 

– predsjednik i član uprave trgovačkih društava koja su u većinskom državnom vlasništvu, 

– član Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, 

– član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, 

– policijski službenik, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama 

Republike Hrvatske, 

– pročelnik, službenik i namještenik u upravnim odjelima ili službama jedinica lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave, 

– član upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinice lokalne, 

odnosno područne (regionalne) samouprave ili u kojima jedinica ima većinski paket dionica ili 

udjela, 

– ravnatelj i djelatnik te član upravnog vijeća ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj 

je jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. 
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OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo uprave 

Svrha dokumenta Izvješćivanje  

Datum dokumenta 29. kolovoza 2019.  

Verzija dokumenta 1  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izborima 
zastupnika u Hrvatski sabor 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Vlade 

Nije u planu 
-ad hoc zakon 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo uprave 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

/ 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na drugi 
odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za 
savjetovanje? 
 
Ako nije, zašto? 
 

DA 
Nacrt prijedloga zakona je objavljen 9. kolovoza 2019. godine 
na portalu e-Savjetovanje 
Javno savjetovanje bilo je otvoreno do 24. kolovoza 2019. 
godine – ukupno 15 dana 
Na javno savjetovanje je bio upućen i Obrazac prethodne 
procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor u razdoblju od 24. 
srpnja do 8. kolovoza 2019. godine 
 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

građani 
* Vidjeti u prilogu 
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

*Objavljena u zasebnom dokumentu  
 
Analiza dostavljenih primjedbi - vidjeti u prilogu 
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Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu savjetovanja nisu bila potrebna financijska 
sredstva 

 

 

 



Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o 

izmjenama Zakona o lokalnim izborima 
 

  

 

Red
ni 
broj 

Korisnik Isječak Komentar Status 
odgovor
a 
 

Odgovor 

1 Koprivničk
o-
križevačka 
županija 

KONAČNI 
PRIJEDLO
G 
ZAKONA 
O 
IZMJENA
MA 

Izmjene Zakona nisu potpune te će se u nastavku dati 
prijedlozi za dodatne izmjene: 
 
- članak 11. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.)  koji glasi: 
„(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit 
će Državno izborno povjerenstvo na svojim 
internetskim stranicama, a na temelju prethodno 
dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.“, a u kojem je trebalo 
izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona 
o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj  
66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela 
državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i 
središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). 
Pogledati i obrazloženja uz konačni prijedlog Zakona o 
izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s kojima je to 
isto mijenjano, odnosno brisano. 
 
- članak 12. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.)  koji glasi: 
„(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit 
će Državno izborno povjerenstvo na svojim 
internetskim stranicama, a na temelju prethodno 
dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu.“, a u kojem je trebalo 
izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona 
o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj  
66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela 
državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i 
središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). 
 
- članak 59. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.)  koji glasi: 
„(3)Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, 
predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član 
neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje 
biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže 
potvrdom nadležnog državnog tijela.“, a u kojem je 
riječi: „državnog tijela“ trebalo zamijeniti s riječima: 
„upravnog tijela županije odnosno Gradskog ureda za 
opću upravu Grada Zagreba“, sukladno članku 1. 
konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o 
registru birača (VIDI E- SAVJETOVANJE: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityI
d=11618), koji glasi: 
„U Zakonu o registru birača („Narodne novine“, broj 

Prihvać
en 

PRIHVAĆA 
SE u 
odnosu na 
članke 11. 
stavak 2., 
12. stavak 
2., 87. 
stavak 1. i 
104. stavak 
3. 
U Zakonu o 
lokalnim 
izborima 
izraz: 
“središnje 
tijelo 
državne 
uprave” 
zamijenit će 
se izrazom: 
“tijelo 
državne 
uprave” u 
određenom 
broju i 
padežu. 
U Zakon o 
izmjenama 
Zakona 
lokalnim 
izborima 
dodat će se 
odredba 
koja glasi: 
„U čitavom 
tekstu 
Zakona 
izraz: 
„središnje 
tijelo 
državne 
uprave” u 
određenom 
broju i 
padežu 
zamijenit će 
se izrazom: 
“tijelo 
državne 
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144/12 i 105/15) u članku 6. stavak 1.  mijenja se i 
glasi: 
'(1) Nadležna upravna tijela županija odnosno Gradski 
ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem 
tekstu: uredi) vode dio registra birača za područje za 
koje su ustrojeni kao povjereni posao državne 
uprave.'“. 
 
Naime, kako će potvrde za glasovanje izvan mjesta 
prebivališta i potvrde za glasovanje iz članaka 44. i 57. 
Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 
144/12 i 105/15), sukladno prethodno citiranom članku 
1. konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o 
registru birača (s e- savjetovanja), od 1. siječnja 2020. 
godine izdavati upravna tijela županija odnosno 
Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, stoga 
sada treba izmijeniti i članak 59. stavak 3. Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 
121/16.),  
 
- članak 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.)  koji glasi: 
„(1) Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela 
jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili osoba koju on ovlasti.“ , a u kojem je 
trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. 
Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, 
broj  66/19.) više nema podjele na prvostupanjska 
tijela državne uprave (uredi državne uprave u 
županijama) i središnja tijela državne uprave 
(ministarstva i dr.). 
 
- članak 104. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.)  koji glasi: 
„(3) Prije svakih lokalnih izbora središnje tijelo državne 
uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na 
svojim internetskim stranicama podatke o broju 
članova predstavničkog tijela jedinica koji se biraju iz 
reda pripadnika pojedine nacionalne manjine.“ , a u 
kojem je trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po 
članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave 
(„Narodne novine“, broj  66/19.) više nema podjele na 
prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne 
uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave 
(ministarstva i dr.). 

uprave” u 
određenom 
broju i 
padežu.“. 
 
 
 
 
DJELOMIČ
NO SE 
PRIHVAĆA 
U ODNOSU 
NA 
ČLANAK 
59. STAVAK 
3. 
U Zakon o 
izmjenama 
Zakona 
lokalnim 
izborima 
dodat će se 
odredba 
koja glasi: 
„U članku 
59. stavku 
3. riječ: 
„državnog“ 
briše se.“. 
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