BIRAČI
ostvarite svoje biračko pravo
na izborima za predsjednika Republike Hrvatske 2014.

1. KAKO OSTVARITI BIRAČKO PRAVO?

Svaki hrvatski državljanin koji je navršio 18 godina ima biračko pravo.
Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača u skladu s
odredbama Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12).

2. KAKO PROVJERITI JE LI BIRAČ UPISAN U REGISTAR BIRAČA?

Birači se upisuju u registar birača na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke
podataka o prebivalištu i boravištu te evidencije putnih isprava.
Registar birača vode Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću
upravu Grada Zagreba, za područje za koje su ustrojeni.
Svaki birač može provjeriti svoje podatke upisane u registru birača na internetskim stranicama
Ministarstva uprave Republike Hrvatske https://uprava.gov.hr
VAŽNO!
Ako utvrdite da niste upisani u registar birača ili da Vaši upisani podaci nisu točni,
imate pravo zatražiti upis, dopunu ili ispravak svojih podataka najkasnije do 17.
prosinca 2014.
Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka podnosi se uredu državne uprave
nadležnom za poslove opće uprave u županijama odnosno njihovim ispostavama te
Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu Vašeg prebivališta.

3. ŠTO UČINITI AKO NA DAN IZBORA NEĆETE BITI U MJESTU PREBIVALIŠTA?

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan predsjedničkih izbora neće biti u
mjestu svog prebivališta, mogu podnijeti:
 zahtjev za privremeni upis – Ako će se na dan izbora nalaziti izvan mjesta
prebivališta u nekom drugom mjestu na području Republike Hrvatske, birač može bilo
kojem uredu državne uprave neovisno o mjestu njegova prebivališta podnijeti zahtjev
za privremeni upis, temeljem kojega će moći glasovati na određenom biračkom mjestu
u mjestu na području Republike Hrvatske gdje će se nalaziti na dan izbora.
 zahtjev za prethodnu registraciju – Ako će se na dan izbora nalaziti u inozemstvu,
birač može uredu državne uprave prema mjestu njegova prebivališta ili diplomatskokonzularnom predstavništvu Republike Hrvatske na čijem će se području nalaziti na
dan izbora, podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju, temeljem koje će moći
glasovati na određenom biračkom mjestu u inozemstvu gdje će se nalaziti na dan
izbora. Napominjemo da se biračka mjesta u inozemstvu mogu odrediti samo u
sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske.
 zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta –Ako birač
ne zna gdje će se nalaziti na dan izbora, može uredu državne uprave prema mjestu
njegova prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta
prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u
Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
Prilikom podnošenja zahtjeva birač mora izričito navesti odnosi li se njegov zahtjev samo na
prvi ili na drugi krug izbora odnosno i na prvi i na drugi krug izbora.

VAŽNO!
Navedeni zahtjevi mogu se podnijeti najkasnije do 17. prosinca 2014.
Ako birač pravodobno ne podnese odgovarajući zahtjev, može glasati samo na
biračkom mjestu prema mjestu svog prebivališta.

4. ŠTO AKO IMATE PREBIVALIŠTE U INOZEMSTVU?

Birač s prebivalištem u inozemstvu može glasovati ako diplomatsko-konzularnom
predstavništvu u inozemstvu ili uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj prema mjestu
gdje će se birač zateći na dan izbora, pravodobno podnese zahtjev za aktivnu registraciju, na
temelju koje će moći glasovati na određenom biračkom mjestu u inozemstvu ili u Republici
Hrvatskoj.
Prilikom podnošenja zahtjeva za aktivnu registraciju birač mora izričito navesti odnosi li se
njegov zahtjev samo na prvi ili na drugi krug izbora odnosno i na prvi i na drugi krug izbora.

VAŽNO!
Zahtjev za aktivnu registraciju može se podnijeti najkasnije do 17. prosinca 2014.

5. ŠTO AKO NA DAN IZBORA DOĐETE NA BIRAČKO MJESTO I UTVRDITE DA
NISTE UPISANI U IZVADAK IZ POPISA BIRAČA?
Birači koji na dan izbora nisu upisani u izvadak iz popisa birača na svom biračkom mjestu
(primjerice jer nemaju važeću osobnu iskaznicu ili su navršili 18. godina nekoliko dana prije
dana održavanja izbora) mogu glasovati, ako u najbližem uredu državne uprave, u koji će
ga uputiti članovi biračkog odbora, pribave potvrdu za glasovanje („plavu potvrdu“).
VAŽNO!
U popis birača odnosno izvatke iz popisa birača neće biti upisani birači koji na dan 17.
prosinca 2014. neće imati valjanu osobnu iskaznicu odnosno koji do tog dana nisu
podnijeli zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.
Stoga Vas upućujemo da pravodobno provjerite valjanost osobne iskaznice.

6. KAKO SE UTVRĐUJE IDENTITET BIRAČA NA BIRAČKOM MJESTU?
Prije omogućavanja glasovanja birački odbor mora utvrditi identitet birača uvidom u osobnu
iskaznicu ili putovnicu birača. Iznimno se identitet birača može utvrditi uvidom u vozačku
dozvolu odnosno drugu važeću javnu ispravu s fotografijom temeljem koje se nedvojbeno
može utvrditi identitet birača.

7. KONTAKT PODACI

Sve obavijesti vezane uz provedbu predsjedničkih izbora objavljuju se na internet stranici
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.
Obrazac zahtjeva za privremeni upis, prethodnu odnosno aktivnu registraciju dostupan je na
internet stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) na linku:
https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-predstojece-izbore-za-predsjednikarepublike-hrvatske/13426
Podaci ureda državne uprave kojima se birači mogu obratiti radi upisa u registar birača,
dostupni su također na internet stranici Ministarstva uprave na linku: https://biraci.uprava.hr/.
Podaci diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojima se
birači mogu obratiti radi podnošenja zahtjeva za prethodnu odnosno aktivnu registraciju,
dostupni na internet stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (http://www.mvep.hr)
na linku: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/.

