
OBAVIJEST BIRAČIMA 

 

 Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donijela je: 

 Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, 

 Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te 

njihove zamjenike i 

 Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i 

 župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog 

 naroda.  

 U Šibensko-kninskoj županiji raspisani su izbori za zamjenika župana iz reda 

pripadnika srpske nacionalne manjine, gradovima Kninu i Skradinu za zamjenika 

gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te općinama Civljane i Kistanje 

za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda. 

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 16. svibnja 2021. 

Objava - opća 

Objava - nacionalne manjine 

 Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled odnosno podnijeti zahtjev za upis, 

dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača. 

 Zahtjevi se podnose Šibensko-kninskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu: 

 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2, tel: 022/244-276 

 Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, tel: 022/244-326 

 Drniš, Trg kralja Tomislava 2, tel: 022/244-110 

 Rok za podnošenje zahtjeva istječe u srijedu 5. svibnja 2021. godine, a zahtjevi se 

mogu podnositi svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 13,00 sati. 

 Pozivaju se birači, pripadnici srpske nacionalne manjine s prebivalištem u gradovima i 

općinama na području Šibensko-kninske županije i pripadnici hrvatskog naroda s 

prebivalištem u općinama Civljane i Kistanje, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja 

izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Rok do kojeg se može dati izjava o 

nacionalnoj pripadnosti pred Upravnim odjelom za opću upravu istječe u srijedu 5. svibnja 

2021. godine. 

 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 samo u 

mjestu svog prebivališta te da se na dan održavanja izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj 

nacionalnoj pripadnosti. 

Napomena: Neposredan rad sa strankama obavljat će se uz prethodnu najavu telefonskim 

putem. 

http://sibensko-kninska-zupanija.hr/upload/ostali_dokumenti/Objava-opca.pdf
http://sibensko-kninska-zupanija.hr/upload/ostali_dokumenti/Objava-nacionalne_manjine.pdf
https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

