KAKO OSTVARITI BIRAČKO PRAVO NA
DRŽAVNOM REFERENDUMU 1. PROSINCA 2013.
-uputeHrvatski sabor na 9. sjednici održanoj 8. studenoga 2013. donio je Odluku o raspisivanju
državnog referenduma.
Državni referendum održat će se u nedjelju 1. prosinca 2013. godine.
Na državnom referendumu birači će odgovoriti na pitanje: „Jeste li za to da se u Ustav
Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?“

BIRAČI I UPIS U REGISTAR BIRAČA

1.

Tko ima pravo glasovati na državnom referendumu?
Na državnom referendumu imaju pravo glasovati hrvatski državljani s navršenih 18 godina
(birači).
Kada birač može ostvariti svoje biračko pravo?
Birač može ostvariti svoje biračko pravo ako je upisan u registar birača.
Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra i služi kao temelj
za glasovanje na dan državnog referenduma.
Gdje birači mogu provjeriti upis u registar birača?
Birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača te zatražiti njegovu dopunu ili ispravak u
uredu državne uprave u županiji, odnosno njegovoj ispostavi i Gradskom uredu za opću
upravu u Gradu Zagrebu, prema mjestu svog prebivališta.
Kako birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača?
Birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača:
-

osobno, dolaskom u ured,
telefonom,
pisanim podneskom, te
provjerom
putem
web
(https://biraci.uprava.hr).

stranice

Ministarstva

uprave

www.uprava.hr
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Na koji način birači mogu podnijeti zahtjev za upis, dopunu ili ispravak u registru
birača?
Birači mogu zahtjev za upis, dopunu ili ispravak u registru birača podnijeti/predati nadležnom
uredu, odnosno njegovoj ispostavi:
- neposredno, u pisanom obliku,
- poslati poštom, ili
- usmeno izjaviti na zapisnik.
Do kada birači mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak u registru birača?
Birači mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak u registru birača zaključno do
srijede 20. studenoga 2013.
Napomena: Podaci o nadležnim uredima te ovlaštenim službenicima za voñenje registra
birača (brojevi telefona i adrese) dostupni su na web stranici Ministarstva uprave
www.uprava.hr (https://biraci.uprava.hr).
Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj mogu provjeriti da li su upisani u evidenciju
birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj:
- u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, te
- na internetskoj stranici https://e-uprava.apis-it.hr/birweb/

2.

GLASOVANJE NA DRŽAVNOM REFERENDUMU

Gdje se obavlja glasovanje na državnom referendumu?
Glasovanje na držanom referendumu obavlja se na glasačkim mjestima u Republici
Hrvatskoj.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, kao i birači koji imaju prebivalište u
Republici Hrvatskoj, a zateknu se u vrijeme održavanja državnog referenduma izvan granica
Republike Hrvatske glasovat će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike
Hrvatske.

Napomena: Podaci o svim glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu
odreñenim za provedbu državnog referenduma bit će dostupni na web stranici Državnog
izbornog povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.
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2.1.

GLASOVANJE NA GLASAČKIM MJESTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Što je potrebno za glasovanje birača koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji
će glasovati u Republici Hrvatskoj?
Biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te će glasovati na glasačkim mjestima
u Republici Hrvatskoj potrebna je identifikacijska isprava s fotografijom (osobna iskaznica,
putovnica i sl.)
VAŽNO! Samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i imaju važeću osobnu
iskaznicu nalazit će se u izvadcima iz popisa birača koja će biti dostavljena na glasačka
mjesta.
Da li birači mogu na državnom referendumu glasovati izvan svog mjesta prebivališta?
Na državnom referendumu omogućeno je biračima glasovanje izvan svog mjesta prebivališta.
Biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji žele na državnim referendumu
glasovati izvan mjesta svog prebivališta potreban je:
A)

Privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, ili

B)

iznimno Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta

A)
PRIVREMENI
PREBIVALIŠTA

UPIS

U

REGISTAR

BIRAČA

IZVAN

MJESTA

Birači koji će se na dan održavanja državnog referenduma zateći izvan područja grada
odnosno općine u kojoj imaju prebivalište mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u
gradu ili općini gdje će se zateći na dan održavanja državnog referenduma.
Kome birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta?
Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu
(uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za opću upravu u Gradu
Zagrebu), neovisno o mjestu upisa u registar birača.
Do kada birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta?
Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta mogu se podnositi zaključno do srijede
20. studenoga 2013.
Birači koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta bit će upisani u
izvadak iz popisa birača na glasačkom mjestu na području grada, odnosno općine za koje su
naveli da će se u njemu zateći/boraviti na dan održavanja državnog referenduma i gdje će
moći glasovati.
VAŽNO! Birač kojem je odobren privremeni upis ne može se prethodno registrirati niti mu se
može izdati potvrda o upisu u registar birača.
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B)

POTVRDA ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan održavanja državnog
referenduma zateći izvan svog mjesta prebivališta ili u inozemstvu, iznimno mogu od
nadležnog ureda, gdje su upisani prema svom prebivalištu u registar birača, zatražiti potvrdu
za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navoñenja mjesta boravka na dan održavanja
državnog referenduma, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem glasačkom mjestu
u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Kako glasovati temeljem potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta?
Kako bi mogli ostvariti pravo na glasovanje birači kojima je izdana potvrda za glasovanje
izvan mjesta prebivališta dužni su istu predočiti i predati odboru za provedbu glasovanja na
državnom referendumu, budući da navedeni birači neće biti upisani u izvatku iz popisa birača
na glasačkom mjestu na kojem će glasovati.
Do kada birači mogu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta
prebivališta?
Zahtjevi za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta mogu se podnositi
zaključno do srijede 20. studenoga 2013.
VAŽNO! Birač kojem je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta ne može se
prethodno registrirati niti privremeno upisati u popis birača izvan mjesta prebivališta.

2.2.

GLASOVANJE NA GLASAČKIM MJESTIMA U INOZEMSTVU

Na koji način birači mogu glasovati u inozemstvu na državnom referendumu?
Postoje tri mogućnosti da birače ostvare svoje biračko pravo u inozemstvu na državnom
referendumu:
A)

Aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,

B)

Prethodna registracija birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će

glasovati u inozemstvu, te
C)

iznimno, Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta
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A)
AKTIVNA REGISTRACIJA BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Za koga se je potrebna aktivna registracija?
Aktivna registracija birača potrebna je za birače koji nemaju prebivalište u Republici
Hrvatskoj radi glasovanja u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.
Tko obavlja aktivnu registraciju birača?
Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na odreñenom konzularnom
području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske neovisno o
boravištu birača u inozemstvu.
Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja nadležni ured
prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan održavanja državnog
referenduma.
Kome se podnosi zahtjev za aktivnu registraciju?
Zahtjevi za aktivnu registraciju podnose se najbližem diplomatsko-konzularnom
predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno uredu prema mjestu u Republici
Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan održavanja državnog referenduma.
Do kada birači mogu podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju?
Zahtjevi za aktivnu registraciju mogu se podnositi zaključno do srijede 20. studenoga 2013.

B)
PRETHODNA REGISTRACIJA BIRAČA S PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI
HRVATSKOJ KOJI ĆE GLASOVATI U INOZEMSTVU
Za koga je potrebna prethodna registracija?
Prethodna registracija potrebna je za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi
glasovanja u inozemstvu na državnom referendumu.
Tko obavlja prethodnu registraciju?
Prethodnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na odreñenom konzularnom
području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.
Kome se podnosi zahtjev za prethodnu registraciju?
Zahtjev za prethodnu registraciju birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj podnose
nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko–konzularnom predstavništvu
Republike Hrvatske u inozemstvu.
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Do kada birači mogu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju?
Zahtjevi za prethodnu registraciju mogu se podnositi zaključno do srijede 20. studenoga
2013.
VAŽNO! Birač kojem je odobrena prethodna registracija ne može se izdati potvrda o upisu u
registar birača niti se može izvršiti privremeni upis izvan mjesta prebivališta.

Napomena: Podaci o diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u
inozemstvu (brojevi telefona i adrese) dostupni su na web stranici Ministarstva vanjskih i
europskih poslova www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u svijetu/

C)

POTVRDA ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Način glasovanje birača uz potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta prethodno je
opisan na stranici 4. ovih Uputa.
2.3. GLASOVANJE BIRAČA KOJI NA DAN ODRŽAVANJA DRŽAVNOG
REFERENDUMA NISU UPISANI U IZVATKU IZ POPISA BIRAČA
POTVRDA ZA GLASOVANJE
Birači koji prilikom dolaska na glasačko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa
birača dostavljene na glasačka mjesta mogu na dan održavanja državnog referenduma
dokazati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće
osobne iskaznice, itd.).
Birači su dužni predočiti i predati navedenu potvrdu odboru za provedbu glasovanja na
državnom referendumu na glasačkom mjestu na kojem će glasovati.
Tko izdaje potvrdu za glasovanje?
Potvrdu za glasovanje biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj izdaje
nadležni ured, koji vodi registar birača prema mjestu prebivališta birača.
Potvrdu za glasovanje biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se
aktivno registrirali, odnosno nisu upisani u evidenciju birača bez prebivališta u Republici
Hrvatskoj izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.
VAŽNO! Radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu
registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta nadležni uredi u
Republici Hrvatskoj radit će u srijedu 20. studenog 2013. do 18,00 sati.
Nakon isteka radnog vremena nadležnog ureda, zahtjevi se mogu predati poštom do 20.
studenoga 2013. do 24 sata.
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