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Zagreb,

12. travnja 2019.

PRIOPĆENJE
o zakonom propisanoj zabrani korištenja prostora, službenih vozila i opreme državnih
tijela i jedinica samouprave za potrebe izborne promidžbe
Nastavno na učestale medijske upite upućene Državnom izbornom povjerenstvu Republike
Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo), priopćujemo kako slijedi:
Danom objave pravovaljanih kandidacijskih lista na izborima članova u Europski parlament iz
Republike Hrvatske, kao i zbirne liste na internetskim stranicama Državnog izbornog
povjerenstva 10. travnja 2019., započela je izborna promidžba, a ista završava 24 sata prije dana
održavanja izbora, tj. 24. svibnja 2019. u 24,00 sata.
Člankom 37. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, dalje: Zakon o financiranju), propisano da je za
potrebe izborne promidžbe zabranjeno korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske
opreme državnih tijela i jedinica samouprave, dakle, službenih prostora državnih tijela i jedinica
samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama. Člankom
63. stavkom 2. Zakona o financiranju propisano je da će se političkoj stranci, odnosno nositelju
kandidacijske liste grupe birača, izreći administrativna sankcija potpunog gubitka naknade
troškova izborne promidžbe kada sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena
vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne samouprave koriste suprotno navedenoj
zabrani. Navedeno postupanje propisano je i prekršajem u smislu članka 87. stavka 1. t. 22.
Zakona o financiranju, za koji je političkoj stranci propisana novčana kazna u iznosu od
10.000,00 do 100.000,00 kuna, a nositelju kandidacijske liste grupe birača u iznosu od 2.000,00
do 20.000,00 kuna.
Vezano uz posljednje navedeno, za naglasiti je da Državno izborno povjerenstvo provodi
nadzor poštivanja odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na izbornu promidžbu,
financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i
troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti
vezane uz financiranje izborne promidžbe, koji nadzor će provesti i u provedbi izbora članova
u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Po provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima članova u Europski
parlament iz Republike Hrvatske, Državno izborno povjerenstvo će, u smislu članka 61. Zakona
o financiranju, donijeti Izvješće o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju koje se
odnose na izbornu promidžbu i to nakon dostave financijskog izvještaja o financiranju izborne
promidžbe iz članka 58. Zakona o financiranju, a prije Zakonom o financiranju propisanog
obveznog dana za objavu Izvješća iz članka 61. Zakona o financiranju.
Izvješće o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe sadržavat će, između ostalog,
i podatak o tome da li je izborni sudionik povrijedio odredbe Zakona o financiranju koje za
posljedicu imaju donošenje administrativnih sankcija iz članka 63. Zakona o financiranju,
odnosno dostavljanja obavijesti nadležnom državnom odvjetništvu u smislu članka 94. stavaka
1. i 2. Zakona o financiranju, a što se odnosi i na povrede članka 37. stavka 2. Zakona o
financiranju (nedopušteno korištenje službenih prostora državnih tijela i jedinica samouprave).
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