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Karlovac, 18. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 23. st. 1. i 4. Zakona o registru birača („Narodne novine” broj
144/12) Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji – Služba za opću upravu, daje slijedeću

OBAVIJEST BIRAČIMA
Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora Grada Karlovca.
Odluka je stupila na snagu danom objave u Službenom glasilu Grada Karlovca – Glasniku
Grada Karlovca dana 09. ožujka 2015. godine.
Za dan provedbe izbora određena je:
NEDJELJA 12. travanj 2015. godine
Stoga se pozivaju birači s prebivalištem na području Grada Karlovac da izvrše PREGLED,
DOPUNU I ISPRAVAK PODATAKA upisanih u Registar birača
ZAKLJUČNO do 02. travnja 2015. godine.
Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar
birača u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji – Službi za opću upravu u Karlovcu, u
Križanićevoj 11, svakim radnim danom od 8 – 15 sati ili na telefon: 047/656-333 cent. te na
047/656-311.
Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u Registar
birača putem OIB-a ili MBG i prezimena.
Posebno molimo da provjeru upisa u Registar birača učine oni birači koji su mijenjali podatke
bitne za evidenciju Registra (promjena prezimena, stjecanje punoljetnosti, promjenu
prebivališta i dr.)

Nakon proteka gore navedenog roka, Registar birača se zatvara te sastavlja Popis birača. Popis
birača sačinjavaju svi birači koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca te VAŽEĆE
OSOBNE ISKAZNICE.
Iz zaključenog Popisa birača izrađuju se Izvatci iz popisa birača koji se dostavljaju na biračka
mjesta.
Birači, koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisnai u Izvatke iz Popisa
birača, mogu na dan izbora dobiti POTVRDU ZA GLASOVANJE u gore navedenoj Službi te
glasovati sa Potvrdom.
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