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OBJAVA BIRAČIMA
koji imaju prebivalište na području Grada Senja

Gradsko vijeće Grada Senja na sjednici održanoj dana 19. travnja 2022. godine donijelo je
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja. Odluka
je objavljena u ''Službenom glasniku Grada Senja'', broj 2/22, a stupila je na snagu dana 30.
travnja 2022. godine.
Za dan provedbe izbora određena je
nedjelja, 29. svibnja 2022. godine.
Na osnovu članka 23. Zakona o registru birača (Narodne novine, broj 144/12, 105/15 i
98/19) pozivaju se birači s područja Grada Senja da izvrše pregled, dopunu ili ispravak podataka
upisanih u Registar birača.
Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u
Registar birača u Matičnom uredu Senj, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, svakim radnim
danom u vremenu od 8,00-13,00 sati i dobiti informaciju na telefon 053/884-227 i 053/884-572
ili pisani zahtjev poslati elektroničkom poštom na ivana.roncevic@licko-senjska.hr i
iva.spalj@licko-senjska.hr.
Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 18. svibnja 2022. godine.
Osim navedenog načina, birači mogu pregledati svoje podatke upisane u Registar birača i
na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Skreće se pozornost biračima da na izborima za članove vijeća mjesnih odbora Grada
Senja mogu glasovati samo birači s prebivalištem na području Grada Senja i koji će do dana
provedbe izbora napuniti 18 godina.
Birači koji imaju prebivalište na području Grada Senja i važeću osobnu iskaznicu ulaze u
popis birača i nalazit će se na izvatcima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka
mjesta.
Birače 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 će moći dobiti na dan izbora u Matičnom uredu Senj, Obala dr. Franje Tuđmana
2.
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