
 
 
Obavijest  
 
Izdavanje potvrda odnosno uvjerenja iz kaznene evidencije ministarstva pravosuđa u svrhu 
kandidiranja na lokalnim izborima izdavati će se u sjedištu Općinskog suda u Šibeniku, 
Stjepana Radića 81,  soba br.6, I kat i u Stalnoj službi u Kninu u posebnoj pisarnici, kako 
slijedi. 
 
Navedena Uvjerenja izdavati će se od 20.travnja 2017. do 04. svibnja 2017. 
 
Potvrde se mogu podići svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati u 
Općinskom sudu u Šibeniku, a u Stalnoj službi u Kninu u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.  
 
U neradne dane Uvjerenja se mogu podići isključivo samo u sjedištu Općinskog suda u 
Šibeniku, Stjepana Radića 81 i to: 
 

- subota 22. travnja i nedjelja 23. travnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati 
- subota 29. travnja i nedjelja 30. travnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati 
- ponedjeljak 01. svibnja 2017. godine – od 09,00 do 13,00 sati. 

 
Izvan redovnog radnog vremena u radne dane: 

- dana 03. svibnja 2017. godine od 16,00 do 20,00 sata u sjedištu Općinskog suda u 
Šibeniku  

- dana 04. svibnja 2017. godine od 16,00 do 24,00 sata u sjedištu Općinskog suda u 
Šibeniku  

 
 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o tome nalazi li se kandidat u kaznenoj evidenciji 
odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku 
kandidiranja, podnositelj podiže osobno uz  osobnu iskaznicu ili putovnicu, a moguće 
je i uz ovjerenu punomoć ovjerenu po javnom bilježniku ili odvjetničku punomoć, 
a koje punomoći su dane upravo u svrhu pribavljanja potvrde suda odnosno 
posebnog uvjerenja, za potrebe kandidiranja na lokalnim izborima. Uz punomoć 
potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice. 

 

Zahtjev se može podnijeti i putem sustava e-Građani, čijim korisnikom osoba postaje 
odlaskom u najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA) gdje na označenim šalterima 
treba zatražiti Pristupnicu za  ePass i mToken vjerodajnice za e-Građane. Ispunjena 
pristupnica predaje se uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, s time da je za postupak 
registracije potreban OIB korisnika i aktivna adresa e-pošte. Korisnik potom dobiva 
aktivacijski kod (za ePass) odnosno inicijalnu lozinku (za mToken) te je dužan u roku 14 
dana aktivirati korisnički račun.  

 

 

 
 


