
ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Članak 11. 
Povjerenstvo obavlja poslove propisane zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, 
izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada 
Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te provedbu državnoga, lokalnog i savjetodavnog referenduma. 
Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove: 

– daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje 
regulira pitanje referenduma, 

– imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada 
Zagreba, 

– provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma 
u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

– informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u 
izbornom postupku, 

– određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu, 
– objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu, 
– podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma, 
– utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova 

zamjenika, 
– ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i 

institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće, 
– podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana 

od dana objave službenih rezultata izbora, 
– obavlja i druge poslove propisane posebnim propisima. 

 
Članak 13. 

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu obavljati 
nikakvu drugu profesionalnu dužnost, niti dužnost čije bi obnašanje dovelo do dvojbi vezano uz 
njihovu nepristranost, narušilo njihov moralni integritet i ugled koji uživaju u javnosti, kao niti 
dužnost čije bi obnašanje moglo utjecati na nastup okolnosti vezanih uz sukob interesa, sukladno 
zakonu koji uređuje sprječavanje sukoba interesa u Republici Hrvatskoj. 
 
 

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE 
 

Nadzor financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja 
 

Članak 40. 
Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, za kršenje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na 
ograničenje troškova izborne promidžbe, objavljivanje podataka o donacijama i troškovima za 
izbornu promidžbu te financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe, političkoj stranci, 
nositelju nezavisne liste i kandidatu mogu se u upravnom postupku izreći sljedeće administrativne 
sankcije: 

1) potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe, 
2) djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe, 
3) obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe. 


