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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi davanja mišljenja. Prijedlog zaključka o ponovnom prebrojavanju 
potpisa birača i njihove vjerodostojnosti iz Zahtjeva za raspisivanje državnog 
referenduma građanske inicijative "Narod odlučuje" o promjeni izbornog 
zakonodavstva, kao i građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj", koji je 
predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 
3. rujna 2019. godine.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog Zaključka o ponovnom prebrojavanju potpisa birača i njihove 

vjerodostojnosti iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative 

"Narod odlučuje" o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o 

Istanbulskoj".

Predmet:

Na temelju članka 116 . Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90., 135/97., 
113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. - odluka Ustavnog suda broj: SuP-0-1/2014 od 14. siječnja 
2014.) i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13., 113/16., 
69/17. i 29/18.), podnosimo Prijedlog Zaključka o ponovnom prebrojavanju potpisa birača i njihove 
vjerodostojnosti iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative "Narod 
odlučuje" o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj".

Navedeni Prijedlog Zaključka u Hrvatskom saboru obrazložiti će zastupnici Nikola Grmoja, 
Božo Petrov, Miro Bulj, Robert Podoinjak, Marko Sladoljev, Slaven Dobrović, Ines Strenja i 
Hrvoje Runtič.

Predsjednik Kluba zastupnika
Mosta nezavisijiih lista
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Hrvatski sabor temeljem članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne 
novine, br. 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18.) donosi slijedeći

Zaključak

Zahtjeva se ponovno prebrojavanje potpisa birača i njihove 
vjerodostojnosti iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma 
građanske inicijative "Narod odlučuje" o promjeni izbornog 
zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj".
Za provedbu zahtjeva iz točke I. ovog Zaključka zadužuje se Državni 
ured za statistiku.
Stavlja se izvan snage Zaključak Hrvatskog sabora od 15. veljače 2019. 
godine kojim se utvrđuje kako nije ispunjena pretpostavka iz članka 
87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske za raspisivanje državnog 
referenduma temeljem zahtjeva građanskih inicijativa „Narod 
odlučuje" i „Istina o Istanbulskoj".

II.

III.

Obrazloženje

Zaključkom se zahtjeva ponovno prebrojavanje potpisa birača i njihove 
vjerodostojnosti iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske 
inicijative "Narod odlučuje" o promjeni izbornog zakonodavstva, kao i 
građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj".

Po zahtjevu Inicijative „67 je previše" Vlada Republike Hrvatske je svojim 
zaključkom utvrdila da je prikupljen dovoljan broj potpisa. U postupku provjere 
broja i vjerodostojnosti potpisa građana Državni zavod za statistiku je metodom 
statističkog uzorka utvrdio da je svega 4,93% potpisa nevažeće što je gotovo 
dvostrukom manje nego što je od strane Ministarstva uprave i APlS-a 
utvrđenog kod kontrole broja i vjerodostojnosti potpisa vezanih uz zahtjev za 
raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative "Narod odlučuje" o
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promjeni izbornog zakonodavstva, kao i građanske inicijative „Istina o 
Istanbulskoj".

Provjerom broja i vjerodostojnosti uzroka od 49.952 birača koje je odredio 
Državni zavod za statistiku, od ukupno 745.486 prikupljenih potpisa birača za 
inicijativu „67 je previše" koje je prebrojalo Ministarstvo uprave procijenjeno je 
da je vjerodostojnih potpisa birača ima 708.713.

Gotovo dvostruko veće brojke utvrđenih nevažećih potpisa kod ove dvije 
inicijative u odnosu na inicijativu „67 je previše" ukazuju na moguće 
nepravilnosti i manipulacije pri utvrđivanju iznimno visokog broja nepravilnih 
broja potpisa kod Inicijativa „Narod odlučuje" i „Istina o Istanbulskoj".

Naročito naglašavamo da je sama provjera bila iznimno netransparentna, a 
zastupnicima u Hrvatskom saboru nije bilo dozvoljena provjera potpisa.

Pri tom se Hrvatski sabor samostalno utvrdio da ne postoji dovoljan broj 
valjanih potpisa birača a prema Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu to je bio 
dužan utvrditi Ustavni sud.

Pored navedenog kao novi moment ističemo da je Državno odvjetništvo 
Republike Hrvatske od Hrvatskog sabora, Mandatno imunitetnog povjerenstva 
zatražilo odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv bivšeg ministra 
uprave u Vladi Republike Hrvatske,a sada zastupnika Lovre Kuščevića radi 
sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. 
Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Radi se o bivšem ministru uprave za čijeg je mandata proveden postupak 
utvrđivanja broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje 
državnog referenduma građanske inicijative "Narod odlučuje" o promjeni 
izbornog zakonodavstva., te građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj".

Kako je iz zahtjeva Državnog odvjetništva vidljivo da se bivšeg ministra uprave 
Lovru Kuščevića tereti za zlouporabu položaja i ovlasti to držimo da se istom ne 
može vjerovati i smatramo opravdanim sumnjati na moguće nepravilnosti u 
postupku utvrđivanja broja potpisa birača i vjerodostojnosti istih potpisa u 
zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative "Narod 
odlučuje" o promjeni izbornog zakonodavstva, te inicijative „Istina o 
Istanbulskoj".
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u svezi točke II. Zaključka predlaže se da Državni zavod za statistiku provede 
postupak provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača, a sukladno činjenici 
da je provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa birača kod inicijative „67 je 
previše" radilo upravo navedeno tijelo a sukladno zaključku Vlade Republike 
Hrvatske od 24. srpnja 2019. godine.

Predloženom točkom III. Predlaže se staviti izvan snage zaključak Hrvatskog 
sabora kojim je utvrđeno kako nije ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 
3. Ustava Republike Hrvatske za raspisivanje državnog referenduma temeljem 
zahtjeva građanskih inicijativa „Narod odlučuje" i „Istina o Istanbulskoj".

3


