
 

 

 

 

 
 

 

 

PRIJEDLOG 

  

 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske («Narodne 

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

______ 2018. godine, donijela sljedeći 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 
  

1. Zadužuje se Ministarstvo uprave za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i 

vjerodostojnost svih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma 

Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 

72.a te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod 

odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske, a temeljem Zaključka 

Hrvatskog sabora od 6. srpnja 2018. godine. 

 

2. Zadužuju se Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova provjeriti jesu li se 

potpisi iz točke 1. ovog Zaključka prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o 

referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, a temeljem Zaključka Hrvatskog sabora 

od 6. srpnja 2018. godine. 

 

3. Potrebna sredstva, za izvršenje utvrđenih provjera, osigurat će se preraspodjelom 

sredstava unutar limita ukupnih rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2018. godinu na pozicije Ministarstva uprave. 

 

4. Zadužuje se Ministarstvo uprave da o izvršenim provjerama izvijesti Vladu Republike 

Hrvatske. 

 

 

 

         

KLASA:       PREDSJEDNIK 

URBROJ:       

Zagreb,       Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Obrazloženje 

 

Organizacijski odbor Građanske inicijative „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike 

Hrvatske člankom 72.a te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative 

„Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske, dostavio je predsjedniku 

Hrvatskog sabora zahtjev za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „Narod 

odlučuje“. 

 

Hrvatski sabor je na 8. sjednici održanoj 6. srpnja 2018. godine, donio Zaključak kojim se 

poziva Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva 

za raspisivanje referenduma Građanske inicijative „Narod odlučuje“. 

 

Ministarstvo uprave koordinirati će aktivnosti vezane za provjeru broja i vjerodostojnost svih 

potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma „Narod odlučuje“. 

 

S obzirom da se traži provjera jesu li se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona 

o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, zadužuje se Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih 

poslova da provjeri navedeno.  

 

Potrebna sredstva, za izvršenje utvrđenih provjera, osigurat će se preraspodjelom sredstava 

unutar limita ukupnih rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu na 

pozicije Ministarstva uprave.  

 
 


