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O B A V I J E S T B I R A Č I M A

Vlada Republike Hrvatske na sjednicama održanim 6. svibnja 2022. i 19. svibnja 2022.
donijela je

- Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike
gradonačelnika Grada Splita i

- Odluku o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća Grada Splita

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 26. svibnja 2022., a objavljuju se u
„Narodnim novinama“.

Izbori će se održati u nedjelju 26. lipnja 2022.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar
birača pri Upravnom odjelu za opću upravu Split, Vukovarska 1, radnim danom od 08:00 –
13:00 sati.

Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak istječe

u srijedu 15. lipnja 2022.

Članove Gradskog vijeća Grada Splita imaju pravo birati i državljani drugih država
članica Europske unije, u skladu sa Zakonom o pravu državljana drugih država članica Europske
unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“, broj 92/10).

Državljani drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište na
području Grada Splita i žele glasovati na prijevremenim izborima, dužni su podnijeti zahtjev za
upis u registar birača - evidenciju birača državljana drugih država članica Europske unije koji
ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za opću upravu Split, Vukovarska 1, svakim
radnim danom od 08:00 – 13:00 sati, najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora, dakle
najkasnije do 26. svibnja 2022.



Uz vlastoručno potpisan zahtjev prilaže se:
 izjava ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno državljanstvo, adresa

prebivališta ili boravišta na području jedinice u kojoj se provode izbori te izjava da birač
nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin

 preslika inozemne identifikacijske isprave.

Obrasci su dostupni na linku https://dalmacija.hr/ustroj/upravni-odjeli/upravni-odjel-za-
opcu-upravu

Popis birača sastavlja se za izbore na području Grada Splita, a sadrži birače koji imaju
prebivalište na području Grada Splita.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici
Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Skreće se pozornost biračima da na lokalnim izborima mogu glasovati birači samo u
mjestu svog prebivališta.

Podsjećamo, da birači koji imaju važeću osobnu iskaznicu ulaze u popis birača i nalazit
će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta. Iznimno, osobne
iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020., kada je donesena Odluka o proglašenju
epidemije bolesti COVID-19, i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se
važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. biti u
popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz
popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za
glasovanje koju mogu dobiti u Upravnom odjelu za opću upravu, Split, Vukovarska 1.

Biračima će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom
biračkom mjestu.
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