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HAAG, 28. ožujka 2019.
Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 25. ožujka 2019. Odluku o raspisivanju izbora za članove u
Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim
novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019.

Za dan održavanja izbora određena
je nedjelja, 26. svibnja 2019.

O kojim se izborima radi?
Postavši članicom Europske unije 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska sudjeluje u radu institucija
Europske unije i u donošenju njihovih odluka. Jedna od najvažnijih institucija Europske unije je
Europski parlament, tijelo Europske unije koje zajedno s Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast
Europske unije. Njegove tri glavne uloge su: rasprava o europskim propisima i njihovo donošenje, u
suradnji s Vijećem Europske unije; praćenje aktivnosti ostalih institucija EU-a, osobito Komisije, da bi
se zajamčilo njihovo djelovanje u skladu s demokratskim načelima te rasprava o proračunu EU-a i
njegovo donošenje, u suradnji s Vijećem Europske unije.
Njegove članice i članove izabiru izravno na izborima građani Europske unije. Hrvatska će na
predstojećim izborima za članove u Europski parlament birati 12 članova / članica za razdoblje 2019.
– 2024.

Kako se biraju članovi u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske?
Svaka zemlja članica Europske unije sama određuje način na koji njezini građani biraju zastupnike u
Europski parlament. U Republici Hrvatskoj to je uređeno Zakonom o izboru članova u Europski
parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13).
Tim Zakonom predviđeno je da se članovi Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske biraju s lista
koje predlažu ili političke stranke ili birači na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa (5.000 potpisa).
Na izborima koji će biti održani 26. svibnja 2019., birači mogu na glasačkom listiću dati svoj glas jednoj
od kandidacijskih lista. Ako pojedini birač to želi, može pojedinom kandidatu na listi za koju je glasovao
dati preferirani glas zaokruživanjem i rednog broja ispred imena i prezimena kandidata kojem daje
preferirani glas.
Tko može glasovati na ovim izborima i može li se glasovati u inozemstvu?
Pravo glasa na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske imaju svi hrvatski
državljani s navršenih 18 godina života, a da bi ostvarili svoje biračko pravo moraju biti upisani u
registar birača (elektroničku bazu podataka osoba koje imaju biračko pravo) koji vode uredi državne
uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, svaki za svoje područje.
Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi Gradski ured za opću upravu Grada
Zagreba. Ova evidencija temelj je za upis u popis birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u
Republici Hrvatskoj.
Uredi su nadležni za upis u registar birača, ispravke, dopune i promjenu podataka u registru birača,
brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača i
obavljanje drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.
Jeste li upisani u registar birača možete provjeriti na web stranicama Ministarstva uprave Republike
Hrvatske https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ unosom svog osobnog identifikacijskog broja (OIB) ili
matičnog broja građana (MBG) te prezimena.
Ako niste pronašli svoj upis, kontaktirajte nadležni ured (kontakt podaci na navedenoj web stranici
Ministarstva uprave Republike Hrvatske).
Budući da je upis u registar birača jedan od preduvjeta da glasujete na izborima 26. svibnja, ovom vas
prilikom pozivamo da obavite pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača
zaključno do srijede, 15. svibnja 2019. godine.
Ovisno o tome gdje birač ima prijavljeno prebivalište kao i o tome gdje želi glasovati, izbornim
propisima predviđene su slijedeće situacije:
1) birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i želi glasovati u mjestu prebivališta;
2) birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati izvan mjesta prebivališta:
a) u drugom mjestu u Republici Hrvatskoj;
b) u inozemstvu;
c) ali ne zna gdje će boraviti na dan održavanja izbora;
3) birač nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u inozemstvu;
4) birač nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u Republici Hrvatskoj;
5) državljanin druge države članice Europske unije želi ostvariti pravo glasovanja u Republici Hrvatskoj

1) Birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i želi glasovati u mjestu prebivališta
Birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i žele glasovati u mjestu prebivališta, a
imaju važeće osobne iskaznice, izravno ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa
birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta. Oni prije izbora ne moraju poduzimati bilo kakve
prethodne radnje u smislu registracije i sl. već samo provjeriti na kojem biračkom mjestu mogu
glasovati (prema adresi stanovanja).
2a) Birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u drugom mjestu u
Hrvatskoj
Birači iz ove skupine, da bi mogli glasovati, moraju zatražiti PRIVREMENI UPIS u registar birača za
mjesto u Republici Hrvatskoj gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis
izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar
birača. Zahtjev se podnosi najkasnije do 15. svibnja 2015. godine.
Primjer 1: Birač s prijavljenim prebivalištem u Osijeku, gdje i boravi, na dan izbora bit će u Puli. Da bi
mogao glasovati u Puli, mora najkasnije do 15. svibnja 2019. godine nadležnom uredu podnijeti zahtjev
za privremeni upis.
2b) Birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u inozemstvu
Birači iz ove skupine, da bi mogli glasovati, moraju obaviti PRETHODNU REGISTRACIJU. U tu svrhu
potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za prethodnu registraciju i dostaviti vlastoručno potpisani zahtjev
diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u
Republici Hrvatskoj (osobno ili elektroničkom poštom uz presliku identifikacijske isprave). Zahtjev se
podnosi najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.
Primjer 1: Birač s prijavljenim prebivalištem u Osijeku koji boravi u Osijeku ili u drugom mjestu u
Hrvatskoj, na dan izbora bit će u Nizozemskoj. Da bi mogao glasovati u Veleposlanstvu Republike
Hrvatske u Haagu, mora najkasnije do 15. svibnja 2019. godine nadležnom uredu u Osijeku podnijeti
zahtjev za prethodnu registraciju.
Primjer 2: Birač s prijavljenim prebivalištem u Osijeku koji privremeno boravi u Nizozemskoj, bit će u
Nizozemskoj i na dan izbora. Da bi mogao glasovati u Nizozemskoj, mora najkasnije do 15. svibnja 2019.
godine Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Haagu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju.
2c) Birač ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, želi glasovati, ali ne zna gdje će boraviti
na dan održavanja izbora u inozemstvu
Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan održavanja
izbora, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje
izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici
Hrvatskoj ili inozemstvu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom uredu
prema mjestu prebivališta i ne može se podnijeti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike
Hrvatske u inozemstvu.
3) Birač nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u inozemstvu

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom
o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili će podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zaključno s
15.05.2019. godine, bit će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača (prema
adresi prebivališta u inozemstvu iz osobne iskaznice) za predstojeće izbore.
Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatskokonzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne
registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo).
Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o
prebivalištu izvan Republike Hrvatske odnosno nisu podnijeli do 15.05.2019. godine zahtjev za
izdavanje osobne iskaznice s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali u
inozemstvu moraju se aktivno registrirati.
Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose
najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem će se
području zateći na dan izbora. Za Nizozemsku to je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu.
Zahtjev se podnosi najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.
4) Birač nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasovati u Republici Hrvatskoj
Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom
o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili će podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zaključno s
15.05.2019. godine, bit će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača (prema
adresi prebivališta u inozemstvu iz osobne iskaznice) za predstojeće izbore.
Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatskokonzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne
registracije (drugo mjesto u Republici Hrvatskoj).
Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o
prebivalištu izvan Republike Hrvatske odnosno nisu podnijeli do 15.05.2019. godine zahtjev za
izdavanje osobne iskaznice s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali u
Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.
Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose
nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj na čijem će se području zateći na dan izbora. Zahtjev se
podnosi najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.
Primjer: Birač bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji živi u Rotterdamu u Nizozemskoj, a na dan
izbora bit će u Splitu, treba najkasnije do 14. svibnja 2014. godine podnijeti zahtjev za aktivnu
registraciju Uredu za opću upravu u Splitu.
5) Državljanin druge države članice Europske unije želi ostvariti pravo glasovanja u Republici
Hrvatskoj
Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak
u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biračko pravo u Republici
Hrvatskoj ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravke u Republici
Hrvatskoj podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije izbora, odnosno do 25.
travnja 2019.

Ostale informacije i napomene
e-Građani
Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis,
prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem sustava e-Građani.
Rok za podnošenje zahtjeva
Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu
registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe u
srijedu 15. svibnja 2019.
Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci
o adresama nadležnih ureda.
Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 15. svibnja 2019. raditi sa strankama do 16,00 sati radi
zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju,
prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.
Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju
prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na
izvadcima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da
nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan
održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured
u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan
održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno
predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

