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Predmet:  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu 

Republike Hrvatske (predlagateljica: Jadranka Kosor, zastupnica u Hrvatskome 
saboru) - mišljenje Vlade  

 
Veza:   Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 013-03/15-01/01, urbroja: 65-15-03, od 3. 
  ožujka 2015. godine  
 
 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o 
Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (predlagateljica: Jadranka Kosor, 
zastupnica u Hrvatskome saboru), daje sljedeće  

 
M I Š L J E N J E 
 

Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona o dopuni Zakona o 
Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, koji je podnijela Jadranka Kosor, 
zastupnica u Hrvatskome saboru. 

 
Zakonom o državnom izbornom povjerenstvu (Narodne novine, br. 44/2006 i 

19/2007) propisano je da za potpredsjednika koji nije iz reda sudaca i člana Povjerenstva 
može biti izabran državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Republike 
Hrvatske, koji ima opće biračko pravo, diplomirani je pravnik, ima 10 godina radnog iskustva 
u struci, poznaje politički  izborni sustav i nije član niti jedne političke stranke. 

 
Prijedlogom zakona predlaže se dopuniti navedene uvjete, odnosno predlaže se 

da kandidati za mjesto u Povjerenstvu ne smiju biti članovi političke stranke najmanje 4 
godine prije kandidature za mandat u sastavu Povjerenstva. U obrazloženju se navodi kako je 
nužno depolitizirati sastav Povjerenstva kako bi se mogući utjecaj politike u radu tog tijela 
sveo na najmanju moguću mjeru, te da je loša praksa da kandidati za članove Povjerenstva 
izlaze iz stranke neposredno prije izbora u sastav Povjerenstva. 

 
Vlada Republike Hrvatske smatra da Zakonom propisani uvjet prema kojem 

potpredsjednici i članovi Povjerenstva ne smiju biti članovi političke stranke, osigurava 
neovisnost Povjerenstva od stranačkog djelovanja, te da ne postoje opravdani razlozi za 



ograničenje političkog djelovanja i ograničenje slobode udruživanja u političke stranke 
potencijalnih kandidata u periodu od četiri godine prije kandidature za mandat u sastavu 
Povjerenstva. 

 
Ujedno, Vlada Republike Hrvatske smatra da bi potencijalni kandidati koji su 

prije kandidiranja bili članovi političke stranke, na taj način bili stavljeni u neravnopravan 
položaj u odnosu na potencijalne kandidate iz redova, primjerice, nezavisnih zastupnika, koji 
nisu članovi političke stranke, a koji također politički djeluju. 

 
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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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 178. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, 
radi davanja mišljenja, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom izbornom 
povjerenstvu Republike Hrvatske, koji je predsjedniku Hivatskoga saboia dostavila 
Jadranka Kosor, zastupnica u Hrvatskom saboru, aktom od 2. ožujka 2015. godine. 

PREDSJEDNIK 

Josip Leko 
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HRVATSKI SABOR 

Jadranka Kosor, dipl.iur. 

Zagreb, 2. ožujka 2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
g. Jos ipu Leki 

Predmet : P r i jed log Zakona o dopun i zakona o Državnom i zbornom 
pov je rens tvu Republ ike Hrvatske 

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske ( Narodne 
Novine, br. 85/10- pročišćeni tekst) i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora (Narodne Novine.br. 81/13) podnosim Prijedlog zakona o dopuni 
zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske. 

Sukladno članku 174. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, u 
postupku donošenja zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih 
radnih t i jela, sva potrebna obrazloženja dat će zastupnica Jadranka 
Kosor. 

Jad rapka" Kosor, 

i 

http://Novine.br


PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM 
POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 
podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske. 

II. OCJENA STANJA l OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 
PROISTEĆI 

Ustrojem Državnog izbornog povjerenstva (DIP) kao stalnog tijela 2007. godine 
(Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske „Narodne novine", br. 
44/06., 19/07) započeo je proces njegove profesionalizacije. Budući da Zakon u članku 2. 
navodi da je Povjerenstvo stalno i neovisno državno tijelo, uvjeti za imenovanje u sastav 
Povjerenstva moraju se uskladiti s tim načelom tako da se zakonom propiše kako osim ostalih 
uvjeta koji moraju biti kumulativno ispunjeni, kandidati za mjesto u Povjerenstvu, ne smiju 
biti članovi političke stranke najmanje 4 godine prije kandidature za mandat u sastavu 
Povjerenstva. Tako bi se ostvarila temeljna icieja zakona o profesionalizaciji i punoj 
neovisnosti članova DIP-a. 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

Provedba ovoga Zakona ne zahtijeva dodatna sredstava u državnom proračunu. 

PRIJEDLOC ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM 
POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

Članak 1. 

U Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske („Narodne 
novine", br. 44/06. i 19/07.) u članku 8. iza riječi, stranke" briše se točka i dodaje se zarez i 
riječi: „ najmanje 4 godine prije kandidature." 

OBRAZLOŽEN IE 

Uz članak 1. 

Nužno je depolitizirati sastav Povjeicnslva kako bi se mogući utjecaj politike u radu 
tog tijela sveo na najmanju moguću mjeru i cijeli sustav nužno profesionalizirao. Praksa da 
kandidati za članove Povjerenstva i/.laze iz stranaka neposredno prije izbora u sastav, loša je 
poruka javnosti koja umanjuje značaj DIP-a u demokratskim procesima. 



ODREDBA VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE DOPUNJUJE 

Članak 8. 

/ a potpredsjednika koji nije i/ i eda sudaca i člana Povjeiensua može biti i/abran 
državljanin Republike IIi\atsko. s prcbivylis«v.ni n.i podnio ju Republike Hrvatske, koji ima 
opće biračko pih\o„ diplomirani je pravnik, ima 10 podina t adi toj.1 iskusha u struci, poznaje 
politički i i/borni sustav i nije član niti jedne političke čitanke. 
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