
 

BIRAČI,  

ostvarite svoje biračko pravo 

na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020. 
 

 

1. KAKO OSTVARITI BIRAČKO PRAVO? 

 

Zastupnike u Hrvatski sabor biraju, na temelju općeg i jednakog biračkog prava, svi hrvatski 

državljani s navršenih 18 godina života.  

Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača (Zakon o 

registru birača, „Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19). 

 

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, a nadležna tijela dužna su 

podatke dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba (dalje: 

nadležno upravno tijelo) koje vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao 

povjereni posao državne uprave. 

Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi nadležno upravno tijelo 

Grada Zagreba. 

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj birači su 

upisani prema mjestu svog prebivališta. 

Svoje podatke, upisane po službenoj dužnosti iz gore navedenih evidencija nadležnih tijela, 
svaki birač može provjeriti uvidom u Registar birača dostupan na mrežnoj stranici 

Ministarstva uprave Republike Hrvatske https://uprava.gov.hr, provjerom putem OIB-a ili 

MBG-a građana i prezimena. 

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 10 dana prije dana 

određenog za održavanje izbora zastupnika u Hrvatski sabor, odnosno do 24. lipnja 

2020. 

 Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka podnosi se nadležnom upravnom tijelu. 

Popis nadležnih upravnih tijela s kontakt podacima objavljuje Ministarstvo uprave na 

svojoj mrežnoj stranici. 

 

https://uprava.gov.hr/
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3. ŠTO UČINITI AKO NA DAN IZBORA NEĆETE BITI U MJESTU 

PREBIVALIŠTA? 

 

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora zastupnika u Hrvatski sabor 

neće biti u mjestu svog prebivališta, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, mogu 

podnijeti: 

A. zahtjev za privremeni upis – ako će se na dan izbora zateći izvan mjesta prebivališta 

u Republici Hrvatskoj. Navedeni zahtjev podnosi se nadležnom upravnom tijelu, 

neovisno o mjestu upisa u registar birača. Privremeno upisani birač ostvaruje biračko 

pravo na:  

a. redovnom biračkom mjestu-ako se privremeno upisao u popis birača grada ili 

općine unutar svoje izborne jedinice 

b. posebnom biračkom mjestu-ako se privremeno upisao u popis birača grada ili 

općine izvan svoje izborne jedinice 

B. zahtjev za prethodnu registraciju – ako će se na dan izbora nalaziti u inozemstvu. 

Navedeni zahtjev podnosi se nadležnom upravnom tijelu ili diplomatsko-konzularnom 

predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu. Ako je zahtjevu udovoljeno birač će 

moći glasovati na određenom biračkom mjestu u inozemstvu za koje je podnio 

zahtjev. Biračka mjesta u inozemstvu mogu se odrediti samo u sjedištima 

diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske. 

C. zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. „žuta 

potvrda") – ako će se na dan izbora zateći izvan mjesta prebivališta u Republici 

Hrvatskoj ili u inozemstvu. Navedeni zahtjev podnosi se nadležnom upravnom tijelu u 

kojem je birač upisan u  registar birača. Ako je zahtjevu udovoljeno birač će, uz 

predočenje žute potvrde, moći glasovati: 

a. na bilo kojem redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice ili 

b. na bilo kojem posebnom biračkom mjestu na kojem mogu glasovati birači koji 

glasuju izvan svoje izborne jedinice ili 

c. na biračkom mjestu određenom u bilo kojem diplomatsko-konzularnom 

predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu 

Navedeni zahtjevi mogu se podnijeti  

od 3. lipnja 2020. do 24. lipnja 2020. 

 Popis nadležnih upravnih tijela s kontakt podacima, te obrasce zahtjeva, objavljuje 

Ministarstvo uprave na svojoj mrežnoj stranici. 

Ako birač pravodobno ne podnese odgovarajući zahtjev, može glasovati samo na biračkom 

mjestu prema mjestu svog prebivališta. 

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, zahtjev za privremeni upis i 

zahtjev za prethodnu registraciju mogu podnijeti putem iste. 

 

4. ŠTO AKO NEMATE PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ?  

 

Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasovanja u inozemstvu ili u 

Republici Hrvatskoj, provodi se postupak aktivne registracije.  

 

Birači kojima je izdana e-osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike 

Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno 

registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta iz e-osobne iskaznice. 

Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u 

Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.   
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Birači kojima nije izdana e-osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike 

Hrvatske moraju se aktivno registrirati da bi mogli glasovati na biračkim mjestima u 

inozemstvu ili za to posebno određenim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj.  

Zahtjev za aktivnu registraciju te zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije  

može se podnijeti 

 od 3. lipnja 2020. do 24. lipnja 2020. 

 Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije 

podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, odnosno 

upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan 

izbora.  

Obrasci i informacije o načinu podnošenja navedenih zahtjeva objavljuju se na mrežnoj 

stranici pojedinih diplomatsko-konzularnih predstavništava.  

Birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, zahtjev za aktivnu registraciju i 

za promjenu mjesta aktivne registracije mogu podnijeti putem iste. 

Državno izborno povjerenstvo donijet će rješenja o određivanju biračkih mjesta u inozemstvu 

i javno ih objaviti. 

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) mogu na dan održavanja izbora dobiti 

potvrdu za glasovanje (tzv. „plavu potvrdu“). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici 

Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača. 

U popis birača neće biti upisani birači koji na dan 5. srpnja 2020. neće imati valjanu osobnu 

iskaznicu odnosno koji do zatvaranja registra birača nisu podnijeli zahtjev za izdavanje nove 

osobne iskaznice.  

Stoga Vas pozivamo da pravodobno provjerite valjanost osobne iskaznice. 

Biračima koji se nisu aktivno registrirali, a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj 

potvrde za glasovanje (tzv. bijela potvrda) na dan izbora izdaju diplomatsko-konzularna 

predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu. 

6. KAKO SE UTVRĐUJE IDENTITET BIRAČA NA BIRAČKOM MJESTU? 

 

Prije omogućavanja glasovanja birački odbor mora utvrditi identitet birača uvidom u osobnu 

iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili  koju drugu javnu ispravu s fotografijom, na osnovi 

koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača. 

  

7. KONTAKT PODACI 

 

Sve obavijesti vezane uz provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor objavljuju se na 

mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.   

Ministarstvo uprave, kao nadležno tijelo za vođenje registra birača objavljuje na svojoj 

mrežnoj stranici https://uprava.gov.hr/ upute o načinu podnošenja navedenih zahtjeva, kontakt 

podatke nadležnih upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba, rokove za podnošenje 

navedenih zahtjeva, kao i same obrasce navedenih zahtjeva. 

Podaci diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koji 

objavljuju detaljne informacije te kojima se birači mogu obratiti radi podnošenja zahtjeva za 

prethodnu, odnosno aktivnu registraciju dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva vanjskih 

i europskih poslova (http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/). 

http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/
http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/
http://www.izbori.hr/
https://uprava.gov.hr/
http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/

