
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
dr. sc. Tomislav Dragun 
10000 Zagreb, Pete Poljanice 7 
sada na adresi: 
8250 Brežice, Stanka Škalerja 19 
   NOVI RADNI SPIS br. 146 – Rok: Odmah 
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     DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO  
     REPUBLIKE HRVATSKE 
     Branko Hrvatin, mr. iur. - predsjednik  
     10000 Zagreb, Visoka 15 
 
Predmet: 
Žalba na Očitovanje Državnog izbornog povjerenstva  
RH br. 507-11-04 od 10. studenog 2011.- 
 
Danas nam je e-mailom došlo Očitovanje Državnog izbornog povjerenstva  
RH br. 507-11-04 od 10. studenog 2011. 
 
Na naš 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 uplate donacija 
za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun ne smiju ujedno  
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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.  
 
Puka izmišljotina Branka Hrvatina, mr. iur. što i nije neko čudo od takvog 
okorjelog staljiniste kao što je on (dobro nam je poznato tko je i što je on, 
odakle potječe, što radi i kamo smjera: ŽDT), kad se zna da je na dosadašnjim 
izborima zastupnika u Hrvatski sabor izmislio po pola milijuna prekobrojnih 
birača. 
 
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 Državnog izbornog povjerenstva RH u suprotnosti je sa 
Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 
 
Tražimo povlačenje predmetnog očitovanja Državnog izbornog povjerenstva 
RH, te provedbu kandidature na izborima sukladno slovu Zakona o izborima 
zastupnika u Hrvatski sabor. 
 
U svezi s tim, kao i s našom žalbom od 10. studenog 2011., danas smo podnijeli 
odgovarajuće ustavne tužbe, te zatražili privremenu mjeru od Upravnog suda 
RH i Općinskog grañanskog suda u Zagrebiu u obliku odgode aktualnog 
kandidiranje na izborima za Hrvatski Sabor sve do donošenja pravomoćnih 
nadležnih sudskih tijela. 
 
 
        dr. sc. Tomislav Dragun 
         predsjednik  


