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OBJAVA BIRAČIMA
koji imaju prebivalište na području Grada Čabra

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za 
članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, 
Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica, KLASA: 022-03/23- 
04/81, URBROJ: 50301-21/32-23-2, od 9. ožujka 2023. godine, raspisani su 
prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada 
Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica (dalje: 
prijevremeni izbori).

Odluka Vlade Republike Hrvatske objavljena je u „Narodnim novinama'1 broj 
29/23, a stupila je na snagu 16. ožujka 2023. godine.

Prijevremeni izbori održati će se u nedjelju, 16. travnja 2023. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine1', broj 144/12, 
105/15 i 98/19), pozivaju se birači s prebivalištem na području Grada Čabra da 
izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih 
u registar birača u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i 
upravljanje imovinom, Matičnom uredu Čabar, Čabar, Zaobilaznica 1, svakim radnim 
danom od 8,30 do 14,00 sati. Kontakt telefon ovlaštene službenice za vođenje 
registra birača je 354-628.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 05. travnja 2023. godine.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj 
stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/ReqistarBiraca/ putem 
OIB-a ili MBG-a i prezimena.

Skrećemo pozornost da na ovim izborima birači mogu glasovati samo u 
mjestu svog prebivališta i da će popis birača sadržavati birače s prebivalištem na 
području Grada Čabra koji će napuniti 18 godina do dana provedbe izbora i koji imaju 
važeće osobne iskaznice. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. 
ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o 
osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica 
istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine biti u popisu birača.



Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke 
iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s 
potvrdom za glasovanje koju izdaje Matični ured Čabar.
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