






















































































































 
PRIJEDLOG 

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 2015. 
 
 

 
PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 
 
 
 

Predmet:   Prijedlog zakona o referendumu (predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav Hrvatskoga sabora) - mišljenje Vlade 

 
Veza:    Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 014-01/14-01/01, urbroja: 65-14-03, od 3. 

prosinca 2014. godine 
 

 
 
Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike 

Hrvatske o Prijedlogu Zakona o referendumu (predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav Hrvatskoga sabora), daje sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
 

Vlada Republike Hrvatske podržava Prijedlog zakona o referendumu, kojeg je 
predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, te na isti nema 
posebnih primjedbi, osim što se predlažu preispitati pojedine odredbe i to: 

 
Članak 75. Prijedloga zakona kojim se utvrđuje da ustavnost i zakonitost referenduma, 

nadziru Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske,  predlaže se 
preispitati u odnosu na članak 129. Ustava Republike Hrvatske i članak 87. Ustavnog zakona 
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 49/02), kojima je propisano da 
ustavnost i zakonitost državnog referenduma nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske, te se u 
tom smislu predlaže preispitati propisivanje nadzora ustavnosti i zakonitosti referenduma i od 
strane Državnog izbornog povjerenstva. 

 
Članak 59. Prijedloga zakona, kojim se utvrđuje da će povjerenstvo Grada Zagreba, 

gradsko i općinsko povjerenstvo za provedbu referenduma po primitku biračkih materijala sa 
svih biračkih mjesta, utvrditi rezultate glasovanja najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja 
biračkih mjesta, u odnosu na propisani rok, predlaže se preispitati u odnosu na članak 58. 
Prijedloga zakona kojim je propisano da se zapisnici biračkih odbora s ostalim biračkim 



materijalima dostavljaju navedenim povjerenstvima, također, najkasnije u roku od 12 sati od 
zatvaranja biračkog mjesta, a vodeći računa da navedena povjerenstva sukladno članku 40. 
Prijedloga zakona, kod provedbe državnog referenduma, zbrajaju rezultate glasovanja s 
biračkih mjesta i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu, odnosno utvrđuju i proglašavaju 
rezultate referenduma na lokalnom referendumu te je upitno hoće li navedena povjerenstva 
biti u mogućnosti obaviti svoje dužnosti u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, ako 
im u istom roku (12 sati od zatvaranja biračkih mjesta) tek prispiju zapisnici i materijali 
temeljem kojih trebaju utvrditi navedene rezultate. 

 
Članak 73. Prijedloga zakona kojim se utvrđuje da Vlada Republike Hrvatske određuje 

visinu naknade predsjedniku i članovima povjerenstva te članovima biračkih odbora, predlaže 
se preispitati, odnosno uskladiti u odnosu na članke 34. i 36. Prijedloga zakona, kojima je 
određeno da povjerenstva za provedbu referenduma imaju i zamjenika predsjednika, a birački 
odbori osim članova imaju i predsjednika i zamjenika predsjednika. 

 
Nadalje, predlaže se dodatno razmotriti navode iz Priopćenja Ustavnog suda 

Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka, broj: SuS-
1/2013, od 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 138/2013), u dijelu u kojem se 
navodi zahtjev da „se svako referendumsko pitanje o promjeni Ustava prethodno mora 
normativno oblikovati“. Također, držimo da u tekst Prijedloga zakona treba odgovarajuće 
ugraditi i stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske izražena u Odluci, broj: U-VIIR-
7346/2014, od 10. prosinca 2014. godine, u povodu zahtjeva Organizacijskog odbora 
Građanske inicijative „U ime obitelji“ (Narodne novine, broj 156/2014).   

 
Ujedno se predlaže usklađivanje izričaja u članku 43. Prijedloga zakona, te se predlaže 

da se u stavku 1. riječi: „ministar nadležan za oružane snage“ zamijene riječima: „ministar 
obrane“, u stavku 4. riječi: „u mirovnim operacijama i misijama“ zamijene riječima: „u 
operacijama potpore miru odnosno u mirovnim operacijama i misijama“, a u stavku 9. riječi: 
„zapovjedništvo postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske“ da se zamijene riječima: 
„nadležno zapovjedništvo Oružanih snaga Republike Hrvatske“. 

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 i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. 

 

 

 
PREDSJEDNIK 
   
Zoran Milanović 
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