
     
    
      R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
  ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
 
KLASA: 013-03/13-01/49 
URBROJ: 2137-13-2 
Koprivnica, 22. svibnja 2013. 
 
 
 Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ broj 144/11) (u daljnjem tekstu: Zakon), Županijsko izborno povjerenstvo 
Koprivničko-križevačke županije, odlučujući o prigovoru Hrvatske narodne stranke - 
Liberalni demokrati - HNS protiv rezultata izbora za članice/članove Općinskog vijeća 
Općine Rasinja KLASA: 013-01/13-01/8, URBROJ: 2137/13-13-1 od 19. svibnja 
2013. godine, na sjednici održanoj 22. svibnja 2013. godine donijelo je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

    Odbija se prigovor Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati - HNS 
protiv rezultata izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Rasinja KLASA: 
013-01/13-01/8, URBROJ: 2137/13-13-1 od 19. svibnja 2013. godine kao 
neosnovan. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS podnijela je 21. svibnja 
2013. godine prigovor na rezultate izbora za članice/članove Općinskog vijeća 
Općine Rasinja KLASA: 013-01/13-01/8, URBROJ: 2137/13-13-1 od 19. svibnja 
2013. godine. U svom prigovoru navode da je njihova kandidacijska lista ostvarila 
bolje izborne rezultate od kandidacijske liste grupe birača nositelja Vjekoslava 
Radičeka te od kandidacijske liste koalicije Socijaldemokratske partije Hrvatske - 
SDP i Hrvatske stranke umirovljenika - HSU s nositeljem liste Josipom Jukićem. 
Unatoč tome prilikom raspodjele mjesta u Općinskom vijeću, a nakon što je utvrđeno 
da temeljem odredbe članka 107. Zakona nije ostvarena odgovarajuća zastupljenost 
pripadnika srpske nacionalne manjine, ta mjesta popunjena su pripadnicima srpske 
nacionalne manjine s kandidacijske liste grupe birača nositelja Vjekoslava Radičeka i 
kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP i Hrvatske stranke 
umirovljenika - HSU s nositeljem liste Josipom Jukićem iako su oni ostvarili slabiji 
rezultat od njihove kandidacijske liste. Smatraju da je popunjavanje Općinskog vijeća 
pripadnicima srpske nacionalne manjine trebalo provesti na način da je s njihove 
kandidacijske liste trebao biti izabran kandidat koji je na njihovoj kandidacijskoj listi 
naveden kao pripadnik srpske nacionalne manjine.  
 
 Prigovor nije osnovan.  
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  U pravu je podnositelj prigovora kada u istome ističe da je njegova 
kandidacijska lista dobila više glasova od kandidacijske liste grupe birača nositelja 
Vjekoslava Radičeka i kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP i 
Hrvatske stranke umirovljenika - HSU s nositeljem liste Josipom Jukićem. Međutim ta 
činjenica nije odlučna za određivanje s koje kandidacijske liste će se izvršiti 
povećanje broja članova predstavničkog tijela radi postignuća odgovarajuće 
zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine u predstavničkom tijelu. Ukoliko na 
izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne 
manjine u Općinskom vijeću Općine Rasinja, to popunjavanje vrši sukladno odredbi 
članka 107. stavka 2. do 4. Zakona. Prema odredbi članka 107. stavka 3. Zakona u 
tom slučaju primjenjuje se odredba članka 84. stavak 2. Zakona. Prema toj odredbi 
broj članova predstavničkog tijela jedinice koji će biti izabran sa svake kandidacijske 
liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista 
dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova predstavničkog tijela 
jedinice bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih 
rezultata, mjesta u predstavničkom tijelu osvajaju one liste na kojima se iskaže 
onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova 
predstavničkog tijela bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u 
predstavničkom tijelu koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano 
najvećih rezultata koliko se članova predstavničkog tijela bira.  
 
     Dakle, u konkretnom slučaju broj glasova koje su dobile pojedine 
kandidacijske liste dijeli se s brojevima do 15 koliko se u konkretnom slučaju članova 
Općinskog vijeća bira te se tako dobiveni rezultati raspoređuju po veličini tako 
dobivenih rezultata.  
    Prema izvršenom D'Hondt izračunu koji se nalazi u prilogu vidljivo je da je 14. 
rezultat broj 84 koji je dobiven dijeljenjem broja glasova kandidacijske liste grupe 
birača nositelja Vjekoslava Radičeka i to 252 s brojem 3, a da je 15. rezultat broj 
76,50 koji je dobiven dijeljenjem broja glasova kandidacijske liste Socijaldemokratske 
partije Hrvatske - SDP i Hrvatske stranke umirovljenika - HSU s nositeljem liste 
Josipom Jukićem i to 153 s brojem 2. Dakle, sukladno odredbi članka 84. stavka 2. 
Zakona članove Općinskog vijeća pripadnika srpske nacionalne manjine dobivaju 
kandidacijske liste grupe birača nositelja Vjekoslava Radičeka i Socijaldemokratske 
partije Hrvatske - SDP i Hrvatske stranke umirovljenika - HSU s nositeljem liste 
Josipom Jukićem kako je to pravilno odlučilo Općinsko izborno povjerenstvo Općine 
Rasinja u svojoj odluci kojom je utvrdilo rezultate izbora za članice/članove 
Općinskog vijeća Općine Rasinja.  
 
  Prema tome, s obzirom na naprijed navedeno, prigovor Hrvatske narodne 
stranke - Liberalni demokrati - HNS nije osnovan jer za primjenu odredbe članka 84. 
stavka 2. Zakona nije odlučan postotak glasova koje je dobila kanidacijska lista 
podnositelja prigovora, već je odlučno koji rezultat je u konkretnom slučaju 14. i 15. 
kada se zbroj glasova svake pojedine liste podijeli s brojevima od 1 do 15.  
 
   Radi toga je prigovor Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati - HNS 
valjalo odbiti kao neosnovan i riješiti kao u izreci. 
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   Pouka o pravnom lijeku 
 
   Protiv ovog Rješenja podnositelj prigovora ima pravo žalbe u roku od 48 sati 
računajući od dana primitka pobijanog rješenja. Žalba se podnosi Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske putem ovog Županijskog izbornog povjerenstva pismeno u tri 
primjerka.  
 Žalba ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane Zakonom. 
 
 
            PREDSJEDNIK 
 
              Damir Ronić, dipl. iur., v.r. 
 
 
 
 
 


