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PRIOPĆENJE
o raspisanim izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske od 25. ožujka 2019., KLASA: 01305/19-01/01, URBROJ: 71-06-01/1-19-1 raspisani su izbori članova u Europski parlament iz
Republike Hrvatske (dalje: izbori).
Izbori će se održati u nedjelju, 26. svibnja 2019.
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno
povjerenstvo) poziva medije da obavijeste birače da na vrijeme provjere jesu li upisani u registar
birača te da provjere točnost podataka u registru birača.
Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske, a u
inozemstvu na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava
Republike Hrvatske.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista političkih stranaka na izborima imaju sve
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora
u „Narodnim novinama“. Kandidacijsku listu na izborima može samostalno predložiti jedna
politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa.
Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste na izborima potrebno je prikupiti najmanje
5.000 potpisa birača. Potpisi birača u postupku kandidiranja na izborima prikupljaju se na
obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo za ove izbore.

Državno izborno povjerenstvo donijelo je:
-

Obvezatne upute broj EP I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
Obvezatne upute broj EP II o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu
izbora
Obvezatne upute broj EP III o postupku kandidiranja
Obvezatne upute broj EP IV o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj EP V o pravima i dužnostima promatrača političkih
stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača.

Obrasci za postupak kandidiranja mogu se od 27. ožujka 2019. kupiti u
prodavaonicama „Narodnih novina“ ili preuzeti s mrežne stranice Državnog izbornog
povjerenstva www.izbori.hr.
Prijedlozi kandidacijskih lista na izborima moraju prispjeti Državnom izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle najkasnije do
9. travnja 2019. do 24:00 sata.
O točnom vremenu zaprimanja prijedloga kandidacijskih lista Državno izborno
povjerenstvo će izvijestiti posebnim priopćenjem.
Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka vremena za predaju
kandidacijskih lista na izborima, dakle najkasnije do 11. travnja 2019. do 24:00 sata, prihvatiti
i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr objaviti zbirnu listu.
Državno izborno povjerenstvo će u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj
i na Hrvatskoj radioteleviziji objaviti zbirnu listu te će ju dostaviti u sjedišta diplomatskokonzularnih predstavništava Republike Hrvatske radi njezine javne objave.
Sve obavijesti vezane za provedbu izbora mogu se dobiti u Državnom izbornom
povjerenstvu na:
-

adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr,
brojeve telefona: 01/4569-712 i 01/4569-713.
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