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godine 
 
 
 
Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 

81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub 
zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru), daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 
Vlada Republike Hrvatske podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakon, kojeg je 
predložio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru, te predlaže:  

U članku 1. Prijedloga zakona, u izmijenjenom članku 13. stavku 1., dio rečenice koji 
glasi: „a završava 24 sata prije održavanja izbora“, predlaže se ispraviti na način da glasi: „a 
završava 24 sata prije dana održavanja izbora“, a radi usklađivanja sa člankom 3. Prijedloga 
zakona (izmijenjenim člankom 15. Zakona) kojim se utvrđuje da je 24 sata prije dana  
održavanja izbora zabranjena svaka izborna promidžba.  

Ujedno se predlaže razmotriti da se Prijedlogom zakona propiše način određivanja 
sastava biračkog odbora, tako da članove biračkih odbora određuju političke stranke, sukladno 
stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora, kako je to određeno člankom 69. Zakona o izborima 
zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 120/2011) i člankom 36. Zakona o 



izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 92/2010, 
23/2013 i 143/2013). Također, i prema članku 42. Zakona o lokalnim izborima (Narodne 
novine, broj 144/2012), sastav biračkih odbora određuju političke stranke. Radi ujednačavanja 
pravila u svim izbornim zakonima, prema kojima je određeno stranačko određivanje sastava 
biračkih odbora, predlaže se isto pravilo, stranačkog određivanja sastava biračkih odbora, 
utvrditi i u ovom Prijedlogu zakona.  

 
Nadalje, s obzirom da pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u 

operacijama (mirovnim operacijama i misijama) izvan granica Republike Hrvatske i da na dan 
izbora nije moguće da u nekim od tih operacija glasuju u diplomatsko-konzularnim 
predstavništvima, predlaže se i izmjena članka 34. Zakona o izboru Predsjednika Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/2004, 99/2004, 44/2006 i 24/2011), 
kako bi se utvrdio način određivanja biračkih mjesta za glasovanje birača koji se na dan 
izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama, kako je to uređeno i Zakonom o izboru 
članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Predlaže se da se članak 34. stavak 1. 
Zakona izmijeni na način da glasi:  
 
„Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja 
će odrediti ministar obrane.“,  
 
te da se doda novi stavak 2. koji glasi:  
 
„Birači koji se na dan izbora nalaze u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na 
krize i humanitarnim operacijama glasuju na posebnim biračkim mjestima koja će na 
prijedlog nadležnog ministra odrediti ministar nadležan za vanjske i europske poslove.“. 

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, 
ministra uprave, dr. sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave, te Borisa Miloševića, 
Jagodu Botički, Darka Parića i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. 
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