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Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i
posebnog uvjerenja

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne
vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu
kandidiranja na lokalnim izborima.

Zakonom o lokalnim izborima (”Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) propisano je da se za člana
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda ne smiju kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene
(uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za određena
kaznena djela propisana Kaznenim zakonom koja su taksativno navedena u članku 13. stavku 2.
Zakona o lokalnim izborima.
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Člankom 17. Zakona o lokalnim izborima je propisano je da se za svakog kandidata uz
prijedlog kandidacijske liste i kandidature, među ostalim dokumentima, podnosi i
potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno članku
13. Zakona

UPUTE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA

KADA?

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu od stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora do dana predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore.

20.4.2017. - 4.5.2017.
GDJE?

Putem sustava e-Građani
U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj
službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)

KAKO?

Sustav e-Građani
Za potrebe lokalnih izbora 2017. godine u sustavu e-Građani dostupna je nova
aplikacija e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz
kaznene evidencije. Zahtjev je moguće podnijeti pomoću aplikacije.
a) Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji
Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac podnositelja zahtjeva bit
će dostavljena digitalno potpisana potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj
evidenciji, u roku od nekoliko sekundi.
b) Ukoliko se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji
Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac podnositelja zahtjeva bit
će dostavljeno digitalno potpisano posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa,
najkasnije u roku od 3 dana.
Detaljne korisničke upute za izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz kaznene
evidencije putem sustava e-Građani potražite na internetskoj stranici
Ministarstva pravosuđa: www.pravosudje.gov.hr
Ako ne posjedujete korisnički račun u sustavu e-Građani, detaljne upute o
postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisničkog pretinca
potražite na internetskoj stranici Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Sjedište općinskog suda / stalna služba
Zahtjev se podnosi na Obrascu VII.a (Dopuna pravilnika o Kaznenoj evidenciji,
Narodne novine br. 34/2017) koji je dostupan:
u sjedištu općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi
na internetskoj stranici Narodnih novina www.nn.hr, Ministarstva pravosuđa
www.pravosudje.gov.hr i općinskih sudova
a) Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji
Službenik suda će izdati potvrdu na Obrascu VII.b da se podnositelj zahtjeva ne
nalazi u kaznenoj evidenciji.
b) Ukoliko se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji
Službenik suda neće izdati potvrdu, već će uz suglasnost podnositelja
elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu pravosuđa zahtjev za izdavanje
posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Ministarstvo pravosuđa će posebno
uvjerenje izdati odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva.
Uvjerenje se preuzima na općinskom sudu ili stalnoj službi gdje je predan zahtjev.
Detaljne upute za izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije
na općinskom sudu ili stalnoj službi - www.pravosudje.gov.hr

PUNOMOĆ
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Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog
uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku
kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod
javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku.
Primjerak punomoći - www.pravosudje.gov.hr

Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja
sudskih i upravnih pristojbi.

01 3714 531 / 01 3714 272 / 01 3714 245
lokalni.izbori@pravosudje.hr

