
Prijedlog 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

__________________ godine donijela 

 

 

O D L U K U 

 

o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike 

te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika 

nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda 

 

 

I. 

 

  Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada 

Zagreba, odnosno službenici koji rade na pripremi, provjeri i izradi popisa birača te izdavanju 

potvrda za glasovanje, kao i službenici ureda državne uprave  koji  sudjeluju u Pilot projektu 

eIzvodi na biračkim mjestima na lokalnim izborima 2017., radit će na dan izbora 21. svibnja 

2017. godine, za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati. 

 

II. 

 

  Potrebu rada izvan redovnog radnog vremena odredit će predstojnik ureda 

državne uprave u županiji ovisno o potrebama i mjesnim prilikama u županiji, radi obavljanja 

poslova iz točke I ove Odluke. 

 

III. 

 

  Za provedbu ove Odluke zadužuju se predstojnici ureda državne uprave u 

županijama i gradonačelnik Grada Zagreba. 

 

IV. 

 

  Državnim službenicima i namještenicima za rad u dan određen ovom Odlukom 

isplatit će se naknada sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike (Narodne novine, br. 104/13, 150/13, 153/13 - ispravak, 71/16 i 123/16). 

 

V. 

 

  Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2017. godinu, u okviru Razdjela 095 Ministarstvo uprave, glave 09510 

Uredi državne uprave u županijama. 

 



2 

 

 

VI. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 

novinama. 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

 

 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela 

Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike 

i župane te njihove zamjenike te Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda 

pripadnika hrvatskog naroda. 

 

 S obzirom da u vrijeme pripreme izbora i dane održavanja izbora za tijela državne 

uprave nastaju obveze obavljanja dodatnih poslova izvan redovnog radnog vremena te u 

neradne dane, potrebno je utvrditi obvezu rada tijela državne uprave odnosno službenika, koji 

rade na poslovima registra birača, na dan provedbe izbora (nedjelja) 21. svibnja 2017. godine. 

Obveza se odnosi i na službenike ureda državne uprave koji sudjeluju u Pilot projektu eIzvodi 

na biračkim mjestima na lokalnim izborima 2017. Naime, dana 23. ožujka 2017. godine 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske i Ministarstvo uprave zaključili su 

Sporazum o zajedničkoj provedbi Pilot projekta eIzvodi na biračkim mjestima na lokalnim 

izborima 2017. prema kojem će se u 10 županija i u Gradu Zagrebu na ukupno 111 biračkih 

mjesta provoditi Pilot projekt eIzvodi. Svrha provedbe Pilot projekta je unapređenje izbornih 

postupaka, a sastoji se u evidentiranju birača koji su pristupili glasovanju u eIzvodima od 

strane osoba koje nisu članovi biračkih odbora odnosno radi se o službenicima iz ureda 

državne uprave koji će na 111 biračkih mjesta evidentirati birače koji su pristupili glasovanju.  

Za svako biračko mjesto, sukladno navedenom Sporazumu, planirano je osigurati po dva 

državna službenika koji će provoditi Pilot projekt. 

 

 Također, odlukom se propisuje mogućnost posebne organizacije rada ureda državne 

uprave u županijama i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, radi mogućnosti 

provjere podataka u registru birača, ispravaka ili dopuna i drugih obveza tijela državne uprave 

u svezi pripreme izbora te na dan održavanja izbora. Za isto se zadužuju predstojnici ureda 

državne uprave u županijama i gradonačelnik Grada Zagreba za provedbu Odluke o obvezi 

rada na dan izbora. 

 

 Naknade za obvezan rad državnim službenicima isplatit će se temeljem Kolektivnog 

ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 104/13, 150/13, 153/13 - 

ispravak, 71/16 i 123/16), a sredstva za provedbu odluke su osigurana u Državnom proračunu 

Republike Hrvatske za 2017. godinu, u okviru Razdjela Ministarstva uprave 095, glava 09510 

Uredi državne uprave u županijama, u iznosu od 600.000,00 kuna. 

 


