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4. lipnja 2020.

P R I O P Ć E NJ E
o posebnim biračkim mjestima
na kojima glasuju birači izvan mjesta prebivališta
Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: Zakon) propisano je u
članku 7. da birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima
na području Republike Hrvatske određenima prema njihovom prebivalištu (dalje: redovna
biračka mjesta).
Za razliku od primjerice izbora za predsjednika Republike Hrvatske ili izbora
članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na kojima je cijelo područje Republike
Hrvatske jedna izborna jedinica, na izborima zastupnika u Hrvatski sabor područje Republike
Hrvatske podijeljeno je na deset izbornih jedinica.
Birači mogu, bez obzira na to glasuju li u mjestu svog prebivališta ili izvan
mjesta svog prebivališta, glasovati samo za liste one izborne jedince u kojoj imaju
prijavljeno prebivalište, dok birači pripadnici nacionalnih manjina iz članka 17. Zakona
imaju pravo izbora glasovati za liste one izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište ili za
kandidate nacionalnih manjina u XII. izbornoj jedinici, kojoj nacionalnoj manjini
pripadaju.
Na izborima zastupnika u Hrvatski sabor, koji će se održati 5. srpnja 2020., izvan
mjesta prebivališta, a na području Republike Hrvatske, moći će glasovati samo oni birači, koji
su najkasnije do 24. lipnja 2020. nadležnom upravnom tijelu u županiji/Gradu Zagrebu
podnijeli zahtjev za privremeni upis ili zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta
prebivališta, u skladu s odredbama Zakona o registru birača.
1) PRIVREMENO UPISANI BIRAČI
Birači, koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta, moći će na
području Republike Hrvatske glasovati na sljedećim biračkim mjestima:
a) ako se na dan izbora nalaze izvan mjesta prebivališta, na području svoje izborne jedinice birači će moći glasovati na redovnom biračkom mjestu, na čijem se području nalazi adresa,
koju je birač naveo u zahtjevu za privremeni upis, kao adresu na kojoj će se nalaziti na dan
izbora,

b) ako se na dan izbora nalaze izvan mjesta prebivališta, na području izvan svoje izborne
jedinice - birači će moći glasovati na posebnom biračkom mjestu određenom u toj izbornoj
jedinici za birače koji glasuju izvan mjesta prebivališta, i to na posebnom biračkom mjestu koje
je najbliže određeno s obzirom na adresu, koju je birač naveo u zahtjevu za privremeni upis,
kao adresu na kojoj će se nalaziti na dan izbora.
2) BIRAČI KOJIMA JE IZDANA POTVRDA ZA GLASOVANJE IZVAN
MJESTA PREBIVALIŠTA
Birači, koji su ishodili potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta tzv. „žutu
potvrdu“, moći će na području Republike Hrvatske glasovati na sljedećim biračkim mjestima:
a) ako se na dan izbora nalaze izvan mjesta prebivališta, na području svoje izborne jedinice birači će moći glasovati na bilo kojem redovnom biračkom mjestu na području te izborne
jedinice, uključujući i ono biračko mjesto kojem pripadaju prema adresi svog prebivališta.
b) ako se na dan izbora nalaze izvan mjesta prebivališta, na području izvan svoje izborne
jedinice prebivalište - birači će moći glasovati na bilo kojem posebnom biračkom mjestu
određenom u toj izbornoj jedinici za birače koji glasuju izvan mjesta prebivališta.
3) ODREĐIVANJE POSEBNIH BIRAČKIH MJESTA
Izborna povjerenstva izbornih jedinica odredit će nakon isteka roka za
podnošenje zahtjeva za privremeni upis, odnosno za izdavanje potvrda za glasovanje izvan
mjesta prebivališta (dakle, nakon 24. lipnja 2020.), posebna biračka mjesta ovisno o broju
birača iz drugih izbornih jedinica, koji su se prijavili za glasovanje na području u nadležnosti
tih izbornih povjerenstava.
Posebna biračka mjesta na kojima će moći glasovati samo birači koji glasuju
izvan svoje izborne jedinice NEĆE biti određena na području svih gradova i općina.
Nakon što biračka mjesta budu određena, birači će moći svoje biračko mjesto
(redovno, odnosno posebno biračko mjesto) provjeriti:
- uvidom u službenu stranicu Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr,
- uvidom u službenu stranicu Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/, na
sljedećoj poveznici:
https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/
ili
- putem sustava e-Građani
ili
- putem telefona kod izbornog povjerenstva općine odnosno grada na čijem će
području glasovati. Kontakt podaci nadležnih izbornih povjerenstava objavljeni su na službenoj
stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr, na sljedećoj poveznici:
https://www.izbori.hr/sabor2020/izbpov/1/.
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