
    
    
      R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
  ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
 
KLASA: 013-03/13-01/53 
URBROJ: 2137-13-4 
Koprivnica, 23. svibnja 2013. 
 
 
 Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 
novine“ broj 144/11) (u daljnjem tekstu: Zakon), Ţupanijsko izborno povjerenstvo 
Koprivničko-kriţevačke ţupanije u sastavu Damir Ronić, dipl. iur. predsjednik, 
Tatjana Kučić, dipl. iur. potpredsjednica, Veljko Kučeković, dipl. iur. i Miloš Lojen, 
dipl. iur, članovi, Biserka Sitar, Ţeljko Ivačić, Franjo Zirdum, Boţidar Treščec, Ivan 
Cuković i Vladimir Šadek, članovi, odlučujući o prigovoru Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ i Hrvatske seljačke stranke - HSS na izbor za članice/članove 
Općinskog vijeća Općine Kalnik KLASA: 013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-32 
od 19. svibnja 2013. godine te o prigovoru Boţidara Kovačića, kandidata za 
općinskog načelnika i Zdenke Pugar, kandidatkinje za zamjenicu općinskog 
načelnika Općine Kalnik na izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika Općine Kalnik KLASA: 013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-31 od 19. 
svibnja 2013. godine, na sjednici odrţanoj 24. svibnja 2013. godine donijelo je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

    Odbija se kao neosnovan prigovor Hrvatske demokratske zajednice - HDZ i 
Hrvatske seljačke stranke - HSS na izbor za članice/članove Općinskog vijeća 
Općine Kalnik KLASA: 013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-32 od 19. svibnja 
2013. godine te prigovor Boţidara Kovačića, kandidata za općinskog načelnika i 
Zdenke Pugar, kandidatkinje za zamjenicu općinskog načelnika Općine Kalnik na 
izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik KLASA: 
013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-31 od 19. svibnja 2013. godine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 Hrvatska demokratska zajednica - HDZ i Hrvatska seljačka stranka - HSS 
podnijele su 23. svibnja 2013. godine prigovor na izbor za članice/članove Općinskog 
vijeća Općine Kalnik KLASA: 013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-32 od 19. 
svibnja 2013. godine. 
   Boţidar Kovačić, kandidat za općinskog načelnika i Zdenka Pugar, 
kandidatkinja za zamjenicu općinskog načelnika Općine Kalnik podnijeli su 23. 
svibnja 2013. godine prigovor na izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika Općine Kalnik KLASA: 013-03/13-01/01, URBROJ: 2137/23-13-31 od 19. 
svibnja 2013. godine. 
 



- 2 - 
 
    U svom prigovoru navode da su saznali da je na dan izbora nadleţni matični 
ured u Svetom Petru Orehovcu kandidatu za općinskog načelnika Mladenu Kešeru 
osobno izdavao potvrde za osobe koje imaju biračko pravo a nisu upisane u izvatke 
iz popisa birača, a nisu te potvrde mogle osobno podići. Osim toga, navedeni Matični 
ured te potvrde nije dostavljao nadleţnom izbornom povjerenstvu kao što je sukladno 
zakonu to duţan učiniti, pa iz svega toga proizlazi sumnja da je za navedene osobe 
glasovao netko drugi, što dovodi u sumnju regularnost izbornih rezultata.  
 Nadalje se u prigovoru navodi da je Mladen Kešer na sva biračka mjesta 
dostavljao članovima biračkih odbora besplatne pice i sokove što izaziva sumnju u 
nepristrani rad biračkih odbora.  
 
 Prigovor nije osnovan.  
  
 Ţupanijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-kriţevačke ţupanije (u daljnjem 
tekstu: ŢIP) je od Ureda drţavne uprave u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji (u 
daljnjem tekstu: Ured drţavne uprave) pribavilo podatak o izdanim potvrdama 
biračima iz popisa birača s područja Općine Kalnik iz kojeg proizlazi da je tim 
biračima izdano ukupno 18 potvrda za glasovanje od čega je jedna potvrda izdana u 
Ispostavi u Kriţevcima 15. svibnja 2013. godine, a 17 potvrda je izdano u Matičnom 
uredu Sveti Petar Orehovec 19. svibnja 2013. godine. ŢIP je također pregledao 
zapisnike o radu biračkih odbora sa svih sedam biračkih mjesta u Općini Kalnik te je 
utvrđeno da je temeljem potvrde glasovalo ukupno 17 birača, da su svi ti birači 
upisani u odgovarajuću rubriku zapisnika o radu biračkog odbora, a potvrde su 
priloţene uz zapisnike.  
  Hrvatska demokratska zajednica - HDZ i Hrvatska seljačka stranka - HSS su u 
sastavu biračkih odbora na području Općine Kalnik imale ukupno 35 članova na 
sedam biračkih mjesta, dakle svaka od ovih stranaka imala je u svakom biračkom 
odboru dva do tri člana. Pregledom svih zapisnika o radu biračkih odbora je utvrđeno 
da niti u jednom zapisniku nije bilo primjedaba da je birački odbor dopustio da neka 
osoba glasuje za drugu osobu pa proizlazi da su svi birači glasovali osobno. 
  Stoga ŢIP nije našao osnove za sumnju da neki birači, za koje je evidentirano 
da su glasovali, nisu glasovali osobno već da je birački odbor dopustio da u njihovo 
ime glasuje neka druga osoba.  
 Što se tiče navoda u prigovoru da je Matični ured potvrde za glasovanje 
izdavao osobno Mladenu Kešeru a ne osobno biračima koji nisu bili upisani u izvatke 
iz popisa birača treba reći da, ukoliko je i bilo nepravilnosti u radu Ureda drţavne 
uprave prilikom izdavanja potvrda za glasovanje, te nepravilnosti nisu bitnog utjecaja 
niti su mogle utjecati na rezultate izbora. O bitnom utjecaju na rezultate izbora bi se 
eventualno moglo govoriti jedino u slučaju da je birački odbor dopustio da u ime 
nekog birača glasuje neka druga osoba, no, kako je gore navedeno, nije utvrđeno da 
bi bilo takvih nepravilnosti. 
  Što se pak tiče navoda iz prigovora da Matični ured izdane potvrde za 
glasovanje nije dostavljao nadleţnom izbornom povjerenstvu, treba reći da Zakonom 
o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12) nije propisana takva obveza Ureda 
drţavne uprave. 
 Podnositelji prigovora u prigovoru navode i to da je Mladen Kešer na sva 
biračka mjesta dostavljao članovima biračkih odbora besplatne pice i sokove što 
izaziva sumnju u nepristrani rad biračkih odbora.  
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  Ukoliko su ti navodi prigovora i točni, ŢIP ne nalazi da bi takvo postupanje 
Mladena Kešera izazvalo sumnju u nepristrani rad biračkih odbora.  
  Već je ranije rečeno da su Hrvatska demokratska zajednica - HDZ i Hrvatska 
seljačka stranka - HSS svaka imale dva do tri člana u sastavu svakog od sedam 
biračkih odbora na području Općine Kalnik, no ni u jednom od zapisnika o radu 
biračkih odbora nije bilo nikakvih primjedbi na rad biračkog odbora pa to upućuje na 
zaključak da su birački odbori radili u skladu sa Zakonom i nema mjesta sumnji u 
njihov nepristrani rad. 
 
   Radi toga je prigovor podnositelja prigovora valjalo odbiti kao neosnovan i 
riješiti kao u izreci. 
 
   Pouka o pravnom lijeku 
 
   Protiv ovog Rješenja podnositelj prigovora ima pravo ţalbe u roku od 48 sati 
računajući od dana primitka pobijanog rješenja. Ţalba se podnosi Ustavnom sudu 
Republike Hrvatske putem ovog Ţupanijskog izbornog povjerenstva pismeno u tri 
primjerka.  
 Ţalba ne odgađa obavljanje izbornih radnji koje su propisane Zakonom. 
 
 
            PREDSJEDNIK 
 
          Damir Ronić, dipl. iur., v.r. 
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UREDU DRŽAVNE UPRAVE  
U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 

 
                                                                                                      K O P R I V N I C A 
 
 
PREDMET: Izdavanje potvrda biračima iz 
              popisa birača - podaci, traže se 
 
 
   Ţupanijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-kriţevačke ţupanije zaprimilo je 
prigovor nositelja kandidacijskih lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske 
seljačke stranke te kandidata za općinskog načelnika Općine Kalnik. 
 
 U svrhu donošenja odluke o tim prigovorima, potreban nam je i podatak koliko 
je potvrda za glasovanje izdano biračima s područja Općine Kalnik od strane Ureda 
drţavne uprave. 
 
 Traţeni podatak dostavite nam odmah zbog kratkoće rokova za rješavanje 
prigovora. 
 
 S poštovanjem, 
 
         PREDSJEDNIK 
           
          Damir Ronić, dipl. iur., v.r. 
 
 
 
 


