
 
dr. sc. Tomislav Dragun 
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB 
Sada na adresi: 
Stanka Škalerja 19 – 8250 BREŽICE 
 
Zagreb, 11. studenog 2011. 
 
       UPRAVNI SUD RH 
       Frankopanska 16 
       10000 ZAGREB 
 
Podnositelj: 

dr. sc. Tomislav Dragun, Zagreb, Pete poljanice 7 
Protivnici podnositelja: 

Državno izborno povjerenstvo RH, Zagreb, Visoka 15 
Republika Hrvatska, Zagreb, Trg sv. Marka 2 
 

ZAHTJEV  

ZA PRIVREMENOM MJEROM 
           u 3 primjerka 
 
 
Ad 1. 
 
Odlučio sam sudjelovati na tekućim izborima za zastupnike Hrvatskog 
Sabora, i to putem neovisne liste: 
 

NOSITELJ NEOVISNE LISTE: dr. sc. TOMISLAV DRAGUN 

U PRVOJ IZBORNOJ JEDINICI 

 

U svezi s tim postavio sam odgovarajuće upite Državnom izbornom 
povjerenstvu RH na koje sam dobio odgovore-očitovanja suprotna Zakonu 
o izborima zastupnika u Hrvatski sabor: 
 

 



(2) 
 

Ad 2. 
 

Dne 10. studenog 2011. Državno izborno povjerenstvo RH dalo je sljedeće 
stajalište glede kandidature na izborima za Hrvatski Sabor pravomoćno 
osuñenih osoba: 
 
"Osoba koja bi bila kandidat, a koja je u trenutku kandidiranja 
pravomoćno osuñena na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci ne bi, u 
slučaju izbora, mogla ni postati zastupnikom u Saboru, objašnjavaju u 
DIP-u." 
 
Takvo stajalište Državno izborno povjerenstvo RH u suprotnosti je 
sa Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor. 
 

Ad 3. 
 

Na moj upit od 7. studenog 2011. Državno izborno povjerenstvo RH 
odgovorilo je očitovanjem br. 507-11-04 od 10. studenog 2011. sljedeće: 
 
"Sukladno članku 14. st. 7. Zakona o financiranju poseban račun je 
žiroračun grañana u izabranoj banci koji se otvara na način i u 
postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja. 

 
Platni promet u Republici Hrvatskoj reguliran je Zakonom o platnom 
prometu (,,Narodne novine", broj: 133/09). 

 
Tako Zakon o platnom prometu u članku 5. st. 1. propisuje tko sve 
može pružati platne usluge u Republici Hrvatskoj,” 
 
Meñutim, odnosni čl. 14. st. 7.  Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski 
sabor glasi: 
 
"Poseban račun iz stavka 2. ovoga članka je žiroračun grañana u 
izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim 
pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo  



(3) 

uplate donacija za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun 
ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje 
po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili 
nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog 
računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja 
troškova izborne promidžbe." 

Nigdje ni riječi o Zakonu o platnom prometu 
 

Predmetno stajalište Državnog izbornog povjerenstva posebno 
diskriminira sve nositelje izbornih lista iz dijaspore, jer – prema njemu 
– svi oni moraju doći u Republiku Hrvatsku kako bi u njoj otvorili žiro-
račun, pa makar stanovali u Kaliforniji ili u Australiji.  
 
Takvo stajalište Državno izborno povjerenstvo RH u suprotnosti je sa  
Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
 

Ad 4. 
 

Navedenim stajalištima-očitovanjima Državno izborno povjerenstvo RH 
praktično mi je onemogućilo sudjelovanje na izborima zastupnika za 
Hrvatski Sabor. 
 

Zato sam uložio žalbe Državnom izbornom povjetenstvu RH (10. i 
11.11.2011.), te podnio ustavne tužbe Ustavnom sudu RH (10. i 11.11.2011.). 
 

Meñutim, rok za kandidiranje ističe u ponedjeljak, 24.11.2011., pa je 
realna opasnost da moji podnesci ne će do tada biti riješeni. 
 
Prilozi: 
Novinski članak - Željka Rački-Kristić, DIP: GLAVAŠ MOŽE BITI NOSITELJ, ALI 
NE I KANDIDAT NA LISTI, Odgovor HDSSB-u, www.vecernji.hr, 10. studenog 
2011. 

 Očitovanje Državnog izbornog povjerenstva RH br. 507-11-04 od 10. studenog 2011. 
 Žalba Državnom izbornom povjerenstvu RH od 10.11.2011. 
 Žalba Državnom izbornom povjerenstvu RH od 11.11.2011. 
 Ustavna tužba Ustavnom sudu RH od 10.11.2011. 



 Ustavna tužba Ustavnom sudu RH od 10.11.2011. 
 (4) 
 

Ad 5. 
 

Zbog toga Naslovnom sudu predlažem donošenje  
 

PRIVREMENE MJERE 

 

"Odgaña se kandidiranje na izborima za Hrvatski Sabor, koje je trebalo 
biti dovršeno do 14. studenog 2011. u 24.00 sata, sve dok se pravomoćno 
ne riješi po žalbama dr. sc. Tomislava Draguna Državnom izbornom 
povjerenstvu RH i ustavnim tužbama Ustavnom sudu RH, koje su 
podnesene 10. i 11. studenog 2011." 
 

 

        dr. sc. Tomislav Dragun 


