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REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA:
URBROJ:

013-04/19-01/91
507-03/02-20-5

Zagreb,

9. siječnja 2020.

Na osnovi članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine,
broj 47/09) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. siječnja
2020. donijelo je

ODLUKU O ISPRAVKU ODLUKE
O REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE ODRŽANIM 5. SIJEČNJA 2020
I.

U Odluci o rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanim 5.
siječnja 2020., KLASA: 013-04/19-01/91, URBROJ: 507-03/02-20-4 od 6. siječnja
2020. ispravlja se točka II. na način da umjesto brojke „1.034.389“ treba stajati
brojka „1.034.170“, te da umjesto brojke „929.488“ treba stajati brojka „929.707“.

II.

U ostalom dijelu Odluka o rezultatima izbora iz točke I. ove Odluke ostaje
neizmijenjena.

Obrazloženje
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno
povjerenstvo) donijelo je i objavilo 6. siječnja 2020. Odluku o rezultatima izbora za
predsjednika Republike Hrvatske održanim 5. siječnja 2020., KLASA: 013-04/19-01/91,
URBROJ: 507-03/02-20-4 (dalje: Odluka o rezultatima izbora).

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pletemice izvijestilo je 7. siječnja 2020.
Državno izborno povjerenstvo daje utvrdilo daje na biračkom mjestu broj 22-Zagrađe birački
odbor pogrešno unio u svoj Zapisnik o radu utvrđene rezultate glasovanja kandidatima za
predsjednika Republike Hrvatske na ponovljenom izboru održanom 5. siječnja 2020., na način
da je birački odbor, u navedenom Zapisniku, kandidatu naznačenom pod rednim brojem 1.
Zoranu Milanoviću umjesto 47 glasova, pogrešno upisao 175 glasova, dok je kandidatkinji pod
rednim brojem 2. Kolindi Grabar-Kitarović umjesto 175 glasova, pogrešno upisao 47 glasova.
Nadalje, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Karlovca izvijestilo je 8. siječnja
2020. Državno izborno povjerenstvo da je utvrdilo da je na biračkom mjestu broj 36-Mala
Svarča birački odbor pogrešno unio u svoj Zapisnik o radu utvrđene rezultate glasovanja
kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske na ponovljenom izboru, na način daje birački
odbor, u navedenom Zapisniku, kandidatu naznačenom pod rednim brojem 1. Zoranu
Milanoviću umjesto 173 glasa, pogrešno upisao 264 glasa, dok je kandidatkinji pod rednim
brojem 2. Kolindi Grabar-Kitarović umjesto 264 glasa, pogrešno upisao 173 glasa.

U skladu s utvrđenim činjenicama, gradsko izborno povjerenstvo Grada Pletemice i
Grada Karlovca ispravilo je zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike
Hrvatske na naznačenim biračkim mjestima i svoj zapisnik o radu za izbor predsjednika
Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na utvrđene rezultate glasovanja na svom području.
S obzirom na utvrđene činjenice bilo je potrebno ispraviti Odluku o rezultatima
izbora na način daje u točki II. navedene Odluke ukupan broj glasova koji je dobio kandidat
pod rednim brojem 1. Zoran Milanović umanjen za 219 glasova, a ukupan broj glasova koji je
dobila kandidatkinja pod rednim brojem 2. Kolinda Grabar-Kitarović uvećan za 219 glasova.

Slijedom navedenog, valjalo je donijeti odluku kao u izreci.
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