1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Trg N.Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
+385 (0)1 4569 964
ministarstvo@mvep.hr

PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U
HRVATSKI SABOR 2016.
Obavijest biračima
Predsjednica Republike Hrvatske 16. srpnja 2016. donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih
izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 11. rujna
2016. godine.

Izbori u sjedištima diplomatskih misija i konzularnih
ureda Republike Hrvatske održat će se u subotu i
nedjelju, 10. i 11. rujna 2016. od 7:00 do 19:00 sati
po lokalnom vremenu.
Pravo glasa na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor imaju svi hrvatski državljani s navršenih 18
godina života, a da bi ostvarili svoje biračko pravo moraju biti upisani u registar birača.
Birači svoje podatke upisane u registar birača mogu provjeriti na internetskim stranicama
Ministarstva uprave:
https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/
Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede

31. kolovoza 2016. godine.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili birači koji imaju prebivalište u Republici
Hrvatskoj, ali će se na dan izbora nalaziti u inozemstvu, moći će glasovati u sjedištima
diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
Popis diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike
http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/
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Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i
izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se
podnijeti zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine. Zahtjevi se mogu
predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu
ureda, uz važeću identifikacijsku ispravu. Nadležni uredi u Republici
Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00
sati, a diplomatske misije i konzularni uredi tijekom radnog vremena.

AKTIVNA REGISTRACIJA - za birače koji nemaju prebivalište u
Republici Hrvatskoj
Birači koji imaju e-osobnu iskaznicu ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se
aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta
iz e- osobne iskaznice. Ukoliko žele glasovati na području druge diplomatske misije/konzularnog
ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
Birači koji nemaju e-osobnu iskaznicu i nisu podnijeli zahtjev za izdavanjem iste (s podatkom o
prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj,
moraju se aktivno registrirati.
OBRAZAC ZA AKTIVNU REGISTRACIJU nalazi se na internetskim stranicama
Ministarstva uprave:
https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=14485&url=print

Kontakt podaci diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske nalaze se na:
http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i oni koji nemaju eosobne iskaznice, a koji se nisu aktivno registrirali za glasovanje u
inozemstvu, moći će glasovati na temelju POTVRDE ZA GLASOVANJE koju
im na dan glasovanja može izdati diplomatska misija ili konzularni ured
Republike Hrvatske.

PRETHODNA REGISTRACIJA – za birače koji imaju prijavljeno
prebivalište u Republici Hrvatskoj
-

ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se
zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa. Zahtjev za
privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu
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državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto
gdje će se zateći na dan izbora.
-

ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnoj
diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici
Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti u bilo kojoj diplomatskoj
misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu
prebivališta u Republici Hrvatskoj (podatak naveden na osobnoj iskaznici).

-

Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti
POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA s naznakom mjesta boravka u
Republici Hrvatskoj, odnosno države i diplomatske misije/konzularnog ureda Republike
Hrvatske, na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to
određenom biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje
potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu na području
kojeg birač ima prebivalište koji će mu izdati traženu potvrdu.
OBRAZAC ZA PRETHODNU REGISTRACIJU nalazi se na internetskim
stranicama Ministarstva uprave:
https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=14485&url=print

Više informacija o izborima za Hrvatski sabor:


Ministarstvo uprave:
https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=14485&url=print



Državno izborno povjerenstvo:
http://www.izbori.hr/ws/index.html?documentId=C31219F9AFDE14DFC1257FEA003CEE11

