KANDIDIRATE SE NA LOKALNIM IZBORIMA 2017 ?
Potrebna vam je potvrda / uvjerenje iz
KAZNENE EVIDENCIJE
Upute o podnošenju zahtjeva
KADA?

Zahtjev podnesite u periodu od 14 dana - od dana
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do
predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore.

20.4.2017. - 4.5.2017.

GDJE?

Putem sustava e-Građani
KAKO?

U sjedištu općinskog suda ili
njegovoj stalnoj službi

Bez čekanja u redovima!

Za potrebe lokalnih izbora razvijena je nova
aplikacija e-Kaznena za sustav e-Građani

Zahtjev se podnosi na Obrascu VII.a (Dopuna Pravilnika
o Kaznenoj evidenciji, NN 34/2017) kojeg možete preuzeti:

Zahtjev podnesite pomoću aplikacije
Ako niste u Kaznenoj evidenciji, potvrda će
vam biti dostavljena u korisnički pretinac u
roku od nekoliko sekundi
Ako jeste u Kaznenoj evidenciji, u korisnički
pretinac će vam biti dostavljeno uvjerenje
najkasnije u roku od 3 dana

U sjedištu općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi
Na web stranici Narodnih novina, Ministarstva
pravosuđa i općinskih sudova

Ukoliko nemate korisnički pretinac u sustavu
e-Građani, detaljne upute o procesu registracije
potražite na web stranici Središnjeg državnog
portala: www.gov.hr

Uz vašu suglasnost, ovlašteni službenik suda ili stalne
službe uputit će Ministarstvu pravosuđa zahtjev za
izdavanje uvjerenja iz Kaznene evidencije
Ministarstvo pravosuđa uvjerenje izdaje odmah, a
najkasnije u roku od 3 dana po zaprimanju zahtjeva
Uvjerenje preuzmite na sudu gdje ste predali zahtjev

Detaljne upute o postupku podnošenja zahtjeva
za izdavanje potvrde / uvjerenja iz Kaznene
evidencije potražite na web stranici Ministarstva
pravosuđa: www.pravosudje.gov.hr i općinskih
sudova

Izdavanje potvrde i posebnog
uvjerenja oslobođeno je od plaćanja
sudskih i upravnih pristojbi

AKO NISTE U KAZNENOJ EVIDENCIJI
Potvrdu iz Kaznene evidencije preuzmite odmah
AKO JESTE U KAZNENOJ EVIDENCIJI

PUNOMOĆ
Zahtjev za izdavanje potvrde može se podnijeti
osobno ili temeljem specijalne punomoći ovjerene kod
javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane
odvjetniku. Primjerak punomoći dostupan je na web
stranicama Ministarstva pravosuđa i općinskih sudova.

01 3714 531 / 01 3714 272 / 01 3714 245
lokalni.izbori@pravosudje.hr

