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REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I OPRAVE 
UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO 

KLASA: 013-03/21-01/01 
URBROJ: 514-05-02-01-01/02-21-06 

Zagreb, 15. travnja 2021. 

OPĆINSKI SUDOVI 
- svi 
- n/r predsjednika suda 

Predmet: Postupanje općinskih sudova i njihovih stalnih službi i Ministarstva 
pravosuđa i uprave u provedbi lokalnih izbora 2021. 

- okružnica sudovima 

Poštovani, 

nastavno na dopis od 8. travnja 2021. koji vam je Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo u 
vezi predstojećih lokalnih izbora i obveza određenog postupanja općinskih sudova i stalnih 
službi kao i Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi s izborima izvješćujemo vas kako slijedi: 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 14. travnja 2021. odluke o raspisivanju lokalnih izbora. 
Odluke su stupile na snagu 15. travnja 2021. pa rok za podnošenje prijedloga kandidacijskih 
lista i kandidata za lokalne izbore počinje teći 16. travnja 2021 . od 0:00 sati i traje do 29. 
travnja 2021. do 24:00 sati. 

Svaka osoba koja se kandidira mora uz kandidaturu priložiti potvrdu o podacima iz kaznene 
evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, pa u tu svrhu, sukladno Zakonu o pravnim 
posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (,,Narodne novine", broj 143/12, 
105/15 i 32/17.), može za sebe zatražiti izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije u 
sjedištu općinskog suda ili u njegovim stalnim službama (a moguće je i preko sustava e
Građani). 

Stoga će u gore naznačeno vrijeme od 16. do 29. travnja 2021. Općinski sud ili njegova stalna 
služba biti dužan bez odgode izvršiti provjeru podataka iz kaznene evidencije te ukoliko se 
podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji izdati mu potvrdu čiji je sadržaj propisan 
Pravilnikom izmjeni Pravilnika o kaznenoj evidenciji (,,Narodne novine" broj 39/2021. -
Obrazac VII b ). 
Ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, općinski sud ili njegova stalna će na njezin 
zahtjev i uz potpisanu suglasnost, na Obrascu VII a, bez odgode zatražiti od Ministarstva 
pravosuđa izdavanje posebnog uvjerenja u svrhu propisanu Zakonom o lokalnim izborima. 
Ministarstvo će izdati posebno uvjerenje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana 
zaprimanja zahtjeva, te ga proslijediti općinskom sudu radi predaje podnositelju zahtjeva. 
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Ukoliko kandidat, koji se nalazi u kaznenoj evidenciji ne pristaje na daljnju provjeru sud mu 
neće izdati potvrdu odnosno zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva 
pravosuđa. 
Dakle, općinski sud i stalna služba izdaje isključivo i samo potvrdu o tome da se podnositelj 
zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave, na Obrascu VII b. 
Sve druge provjere i posebno uvjerenje izdaje isključivo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Na 
proslijeđen zahtjev suda Ministarstvo odgovara putem aplikacije (online putem), a 
podnositelju zahtjeva se izdaje posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a (elektronski 
skenirano ako sud ili stalna služba ne posjeduje fax) s potpisom službenika i pečatom 
Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Izdavanje potvrde i uvjerenja oslobođeno je plaćanja sudskih i upravnih naknada. 

Slijedom svega gore navedenog, molimo da se osigura predmetno postupanje općinskih 
sudova i njihovih stalnih službi u uredovno vrijeme sudova i njihovih stalnih službi, kao 
i u dane dežurstva 17., 18., 24. i 25. travnja (subote i nedjelje) u vremenu od 9,00 do 
13,00 sati te 26., 27. i 28. travnja do 20,00 sati, a posljednjeg dana za predaju 
kandidacijskih lista/kandidatura u četvrtak 29, travnja do 24,00 sati. 

Također molimo da se u sudovima/stalnim službama u vrijeme dežurstva u kojima 
nema osigurano stalno prisustvo pravosudne policije, odgovarajuće osigura nazočnost 
sudskog službenika ili namještenika radi omogućavanja nesmetanog postupanja suda 
povodom kandidiranja za lokalne izbore i pridržavanja propisanih epidemioloških 
mjera. 

Za sve Vaše dodatne upite i nejasnoće možete nas kontaktirati na brojeve telefona: (01) 3714-
223; 3714-224; 3714-209; 3714-210; 3714-271; 3714-531. 

S poštovanjem, 

P · 
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O tome obavijest: 
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Vrhovni sud Republike Hrvatske 
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 
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