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Zagreb,

14. studenoga 2019.

PRIOPĆENJE
u svezi podnošenja prijedloga kandidata za predsjednika Republike Hrvatske
1. Obvezatne upute i obrasci za postupak kandidiranja
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno
povjerenstvo) donijelo je obvezatne upute vezane uz postupak kandidiranja i provedbu izbora
za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: izbori) koje stupaju na snagu 21. studenoga 2019. i
koje su objavljene na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr i u
„Narodnim novinama“, i to:
- Obvezatne upute broj P I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
- Obvezatne upute broj P II o postupku kandidiranja
- Obvezatne upute broj P III o obrascima za postupak kandidiranja i za provedbu izbora.
Obrasci koji se koriste u postupku kandidiranja mogu se od 22. studenoga 2019. u
00:00 sati preuzeti na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.
Uz prijedlog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: prijedlog
kandidata) obvezno se dostavljaju prilozi navedeni u napomenama obrasca OP-1.
2. Rok za predaju prijedloga kandidata
Prijedlozi kandidata moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije
u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do
3. prosinca 2019. do 24:00 sata.

3. Vrijeme i mjesto zaprimanja prijedloga kandidata
Prijedlozi kandidata zaprimat će se:
- u prostorijama Državnog izbornog povjerenstva, Visoka 15, Zagreb
u petak, 22. studenoga 2019.
u vremenu od 9:00 do 15:00 sati,
u subotu, 23. studenoga 2019. i nedjelju, 24. studenoga 2019.
u vremenu od 10:00 do 14:00 sati i
od ponedjeljka, 25. studenoga 2019. do petka, 29. studenoga 2019.
u vremenu od 9:00 do 15:00 sati
- u zgradi Hrvatskoga sabora, Trg svetog Marka 6, Zagreb
u subotu, 30. studenoga 2019. i nedjelju, 1. prosinca 2019.
u vremenu od 10:00 do 16:00 sati,
u ponedjeljak, 2. prosinca 2019.
u vremenu od 10:00 do 19:00 sati i
u utorak, 3. prosinca 2019.
u vremenu od 10:00 do 24:00 sata.
Prilikom ulaska u zgradu Državnog izbornog povjerenstva osobe moraju proći
identifikacijsku kontrolu.
Prilikom ulaska u objekte Hrvatskoga sabora Odlukom Predsjedništva Hrvatskoga
sabora o mjerama sigurnosne zaštite određeno je da sve osobe koje ulaze moraju proći
identifikacijsku i protudiverzijsku kontrolu. Navedenu Odluku Hrvatskoga sabora provodi
nadležna služba Hrvatskoga sabora.
4. Najava predaje prijedloga kandidata
Kako bi se spriječile gužve prilikom predaje prijedloga kandidata, a posebno s
obzirom na potrebu provjeravanja valjanosti zakonom propisanog broja potpisa birača koji
podržavaju kandidata, pozivaju se predlagatelji i kandidati da svoj dolazak i predaju prijedloga
kandidata prethodno najave Državnom izbornom povjerenstvu, i to:
- slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte dip@izbori.hr.
Državno izborno povjerenstvo će u skladu s najavama predlagatelja i kandidata
sastaviti redoslijed zaprimanja prijedloga kandidata.
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