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Zagreb, 20. travnja 2017. 

OBJA V A BIRAČIMA 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je 

• Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

• Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i 
župane te njihove zamjenike. 

Za dan provedbe izbora određena je 

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine. 

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar 
birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu 
za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim 
danom u radno vrijeme ureda. 

Detaljnije obavijesti bit će na internetskim stranicama nadležnih ureda. 

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi 

zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine. 

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr omogućen je uvid 
u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci 
o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača. 



Podsjećamo birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je uvjet za 
ostvarivanje prava glasovanja važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači koji 
imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis 
birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na 
biračka mjesta. 

Podsjećamo birače da na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to samo u mjestu svog prebivališta. 

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz 
popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje 
(npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Biraču će se izdati onoliko 
potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu. 

Potvrde za glasovanje izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu 
prebivališta birača. 


