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P R I O P Ć E N J E 

o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje i izdavanju potvrde općinskog suda odnosno 

stalne službe ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave  

u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima 

 

Na dopunskim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika 

hrvatskoga naroda (dalje: dopunski izbori), koji će se održati 3. listopada 2021., u skladu sa 

člankom 13. stavcima 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), ne smiju se kandidirati osobe koje su pravomoćnom 

sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest 

mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom (izuzev onih 

osoba koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja 

na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom).  

S ciljem dokazivanja nepostojanja zapreka iz članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o 

lokalnim izborima, ovlašteni predlagatelji dužni su, uz prijedlog kandidacijske liste, dostaviti 

potvrdu općinskog suda odnosno stalne službe ili posebno uvjerenje Ministarstva 

pravosuđa i uprave za svakog od kandidata na prijedlogu kandidacijske liste. 

 

1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije 

U skladu sa Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 

rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 143/12, 105/15 i 32/17), svaka osoba može za sebe 

tijekom postupka kandidiranja, u periodu nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju 

dopunskih izbora (dakle počevši od 25. kolovoza 2021.) do podnošenja prijedloga 

kandidacijske liste, zatražiti izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije radi 

kandidiranja na dopunskim izborima, i to:  

 preko sustava e-Građani ili 

 u sjedištima općinskih sudova ili u njihovim stalnim službama, kako 

slijedi: 
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1. Općinski sud u Sisku te u njegovim Stalnim službama u Hrvatskoj Kostajnici i 

Petrinji 

2. Općinski sud u Kutini 

3. Općinski sud u Karlovcu te u njegovoj Stalnoj službi u Ogulinu  

4. Općinski sud u Varaždinu 

5. Općinski sud u Koprivnici 

6. Općinski sud u Bjelovaru te u njegovim Stalnim službama u Daruvaru, 

Garešnici i Čazmi  

7. Općinski sud u Rijeci 

8. Općinski sud u Gospiću u te u njegovoj Stalnoj službi u Otočcu 

9. Općinski sud u Virovitici u te u njegovoj Stalnoj službi u Slatini 

10. Općinski sud u Požegi 

11. Općinski sud u Slavonskom Brodu te u njegovoj Stalnoj službi u Novoj 

Gradiški 

12. Općinski sud u Zadru u te u njegovoj Stalnoj službi u Benkovcu 

13. Općinski sud u Osijeku u te u njegovoj Stalnoj službi u Belom Manastiru 

14. Općinski sud u Đakovu te u njegovoj Stalnoj službi u Našicama 

15. Općinski sud u Šibeniku 

16. Općinski sud u Vukovaru 

17. Općinski sud u Vinkovcima te u njegovoj Stalnoj službi u Županji 

18. Općinski sud u Splitu u te u njegovoj Stalnoj službi u Sinju 

19. Općinski sud u Puli-Pola u te u njegovoj Stalnoj službi u Rovinju-Rovingo 

20. Općinski sud u Pazinu te u njegovim Stalnim službama u Labinu i Poreču-

Parenzo 

21. Općinski sud u Čakovcu 

22. Općinski građanski sud u Zagrebu 

23. Općinski kazneni sud u Zagrebu 

24. Općinski sud u Novom Zagrebu 

25. Općinski sud u Sesvetama 

26. Općinski prekršajni sud u Zagrebu 

 

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije (dalje: zahtjev za 

izdavanje potvrde) mora sadržavati: ime i prezime osobe, OIB, ime oca, datum i mjesto rođenja 

te potpis osobe koja podnosi zahtjev, a podnosi se na obrascu koji je propisan Pravilnikom o 

kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 37/21 i 39/21.). 

Zahtjev za izdavanje potvrde može se podnijeti osobno ili temeljem specijalne 

punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku. 

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije i zahtjev upućen 

Ministarstvu pravosuđa i uprave za izdavanjem posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 
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13. stavcima 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima, podnosi se općinskom sudu odnosno stalnoj 

službi neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno putem sustava e-Građani.  

Kontakt podaci općinskih sudova i stalnih službi kojima se može podnijeti zahtjev 

za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije radi kandidiranja na dopunskim 

izborima dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na poveznici: 

https://sudovi.hr/hr/o-sudovima/sudovi-republike-hrvatske. 

 

2. Postupak izdavanja potvrde odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa 

i uprave 

Općinski sud odnosno stalna služba kojima je je podnijet zahtjev za izdavanje 

potvrde dužni su bez odgode izvršiti provjeru podataka iz kaznene evidencije za podnositelja 

zahtjeva i: 

- ako se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, izdati mu potvrdu da se 

podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, a  

- ako utvrde da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji, na zahtjev 

podnositelja zahtjeva bez odgode zatražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave 

izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 13. stavcima 2. i 3. Zakona 

o lokalnim izborima. 

Ministarstvo pravosuđa i uprave će, bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od 

dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu člankom 13.  

stavcima 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima, izdati posebno uvjerenje, koje će, posredstvom 

općinskog suda odnosno stalne službe kojima je zahtjev podnijet, dostaviti podnositelju 

zahtjeva. 

 

  DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO 
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