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PRIJEDLOG ODLUKE O OBVEZI RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE 

RADI PROVEDBE DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBORE 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 

 

 Predmetnim prijedlogom, koji je izradilo i Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo 

uprave, utvrđuje se da će uredi državne uprave u županijama u kojima se održava drugi krug 

glasovanja i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, odnosno službenici koji rade na 

izdavanju potvrda za glasovanje, raditi na dan drugog kruga glasovanja, u nedjelju, 4. lipnja 

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

 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. 

 

 Drugi krug glasovanja održava se u sveukupno 83 grada i 249 općina. S obzirom da na 

dan održavanja drugog kruga glasovanja, 4. lipnja 2017. godine, za tijela državne uprave nastaju 

obveze obavljanja dodatnih poslova na neradni dan, potrebno je utvrditi obvezu rada tijela 

državne uprave, odnosno službenika, koji rade na izdavanju potvrda za glasovanje. Za provedbu 

Odluke o obvezi rada na dan održavanja drugog kruga glasovanja zadužuju se predstojnici ureda 

državne uprave u županijama i gradonačelnik Grada Zagreba. 

 

 Naknade za obvezan rad državnim službenicima isplatit će se temeljem Kolektivnog 

ugovora za državne službenike i namještenike, a sredstva za provedbu odluke su osigurana u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, u okviru Razdjela Ministarstva uprave 

095, glave 09510 Uredi državne uprave u županijama, u iznosu od 350.000,00 kuna. 

 

 Stručna radna skupina Koordinacije za pravosuđe i upravu je na sjednici održanoj 29. travnja 

2017. godine razmotrila i podržala predmetni prijedlog. 

 

 Koordinacija za pravosuđe i upravu je na sjednici održanoj 30. travnja 2017. godine razmotrila i 

verificirala stajalište Stručne radne skupine Koordinacije za pravosuđe i upravu, te se slijedom 

iznesenog predlaže Vladi Republike Hrvatske da donese 

 

O D L U K U  

o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore 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 

 

u predloženom tekstu. 

 

 Potrebna obrazloženja na sjednici Vlade Republike Hrvatske dat će Darko Nekić, državni tajnik 

u Ministarstvu uprave. 
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