
PRIJEDLOG

Na temelju članka 5., članka 6. stavka 1. i članka 107. stavka 8. Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“, broj 144/12 o 121/16), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 
__________2017. godine, donijela je

ODLUKU
O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH 

TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA
NACIONALNE MANJINE

I.

Raspisuju se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz 
reda pripadnika nacionalne manjine, kako slijedi:

1. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

- za Općinsko vijeće Općine Lasinja - 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

2. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

- za Općinsko vijeće Općine Petrijanec - 1 predstavnik romske nacionalne manjine

3. ZADARSKA ŽUPANIJA

- za Općinsko vijeće Općine Polača - 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

4. MEĐIMURSKA ŽUPANUA

- za Općinsko vijeće Općine Kotoriba - 1 predstavnik romske nacionalne manjine

- za Općinsko vijeće Općine Podturen - 1 predstavnik romske nacionalne manjine

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 1. listopada 2017. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama", a stupa na snagu 31. kolovoza 2017. godine.

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, _

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković



Obrazloženje

Temeljem članka 5. Zakona o lokalnim izborima, Vlada Republike Hrvatske raspisuje 
izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U skladu s člankom 6. istoga Zakona, odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se 
raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe. Od dana raspisivanja izbora do dana 
održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Nadalje, člankom 7. toga Zakona propisano je da se redovni izbori za članove 
predstavničkih tijela te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove 
zamjenike održavaju istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Redovni izbori održani su 21. svibnja 2017. godine.

Sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima zastupljenost nacionalnih 
manjina u predstavničkom tijelu jedinica određuje se sukladno odredbama Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina.

Temeljem članka 104. navedenog Zakona broj članova predstavničkog tijela iz reda 
pripadnika pojedine nacionalne manjine (sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina) utvrdit će se tako da se udio pojedine nacionalne manjine u ukupnom 
stanovništvu te jedinice pomnoži s brojem članova predstavničkog tijela jedinice, a dobiveni broj 
zaokružuje se na cijeli broj bez decimalnog ostatka. Ako manjina koja sudjeluje u ukupnom 
stanovništvu jedinice s najmanje 5% ne ostvari pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu, 
ta manjina ima pravo na jednog člana predstavničkog tijela. Prije svakih lokalnih izbora središnje 
tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na svojim internetskim 
stranicama podatke o broju članova predstavničkog tijela jedinica koji se biraju iz reda 
pripadnika pojedine nacionalne manjine.

Nadalje, slijedom članka 107. Zakona, kod utvrđivanja rezultata izbora nadležno izborno 
povjerenstvo utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina na 
provedenim izborima. Ako se odgovarajuća zastupljenost ne postigne primjenom pravila iz toga 
članka. Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih 
manjina u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice.

Prije redovnih izbora Ministarstvo uprave objavilo je podatke o broju članova 
predstavničkih tijela koji se biraju iz reda pripadnika nacionalnih manjina, slijedom kojih u 
Općinskom vijeću Općine Lasinja i Općinskom vijeću Općine Polača pripadnici srpske 
nacionalne manjine ostvaruju pravo na po jednog člana, a u Općinskom vijeću Općine Petrijanec, 
Općinskom vijeću Općine Kotoriba te Općinskom vijeću Općine Podturen pravo na po jednog 
člana ostvaruju pripadnici romske nacionalne manjine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lasinja objavilo je 21. svibnja 2017. (KLASA: 
013-05/17-01/02, URBROJ: 2133/19-03-17-7) Rezultate izbora za članove Općinskog vijeća 
Općine Lasinja te je utvrdilo da u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost 
pripadnika srpske nacionalne manjine.
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Nadalje, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Petrijanec objavilo je 24. svibnja 2017. 
(KLASA: 013-03/17-01/1, URBROJ: 2186-06-17-395) Konačne rezultate izbora za članove 
Općinskog vijeća Općine Petrijanec te je utvrdilo da u Općinskom vijeću nije osigurana 
odgovarajuća zastupljenost pripadnika romske nacionalne manjine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Polača objavilo je 29. svibnja 2017. Konačne 
rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Polača te je utvrdilo da u Općinskom vijeću 
nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kotoriba objavilo je 21. svibnja 2013. (KLASA: 
013-03/17-01/26, URBROJ: 2109/9-17-1) Rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine 
Kotoriba te utvrdilo da u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika 
romske nacionalne manjine.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podturen objavilo je 21. svibnja 2017. (KLASA: 
013-03/17-01/1, URBROJ: 2109/13-01-17-22) Rezultate izbora za članove Općinskog vijeća 
Općine Podturen te utvrdilo da u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost 
pripadnika romske nacionalne manjine.

Nastavno, u odnosu na navedene jedinice lokalne samouprave u kojima nije osigurana 
odgovarajuća zastupljenost pripadnika pojedinih nacionalnih manjina, predstavnička tijela tih 
jedinica konstituirana su kako slijedi: Općinsko vijeće Općine Lasinja konstituirano je 12. lipnja 
2017., Općinsko vijeće Općine Petrijanec konstituirano je 20. lipnja 2017., Općinsko vijeće 
Općine Polača konstituirano je 16. lipnja 2017., Općinsko vijeće Općine Kotoriba konstituirano 
je 8. lipnja 2017. te je Općinsko vijeće Općine Podturen konstituirano 12. lipnja 2017.

Budući da na redovnim lokalnim izborima nije osigurana odgovarajuća zastupljenost 
srpske, odnosno romske nacionalne manjine u navedenim predstavničkim tijelima, potrebno je 
raspisati dopunske izbore u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkih tijela.

Slijedom svega navedenog Vlada Republike Hrvatske donijela je predmetnu odluku.
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