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PRIOPĆENJE  
o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i o izborima predstavnika nacionalnih 

manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za 

članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike 

nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su 

izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 3. travnja 2019. a biti će 

objavljene u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva 

Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) www.izbori.hr. 

Izbori će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019. 

Vlada Republike Hrvatske je za članove vijeća nacionalnih manjina raspisala 

ukupno 515 izbora i to 74 u županijama i Gradu Zagrebu, 171 u gradovima i 270 u općinama.  

Za predstavnike nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske je raspisala ukupno 

144 izbora, od čega 89 u županijama i u Gradu Zagrebu, 54 u gradovima i u 1 općini.  

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se 

neposredno tajnim glasovanjem, za razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga 

pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe Zakona o izboru vijeća i predstavnika 

nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19). 

Državno izborno povjerenstvo propisalo je: 

- Obvezatne upute broj M-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova 

- Obvezatne upute broj M- II – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu 

izbora 

Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva objavljuju se u „Narodnim 

novinama“ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.  
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Obrasci za postupak kandidiranja koji su propisani Obvezatnim uputama broj M-II 

(obrasci OM-1, OM-2, OM-3, OM-4, OM-5 i OM-6) mogu se, počevši od 4. travnja 2019., 

preuzeti sa mrežnih stranica Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.  

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i kandidatura za 

predstavnike nacionalnih manjina moraju prispjeti u nadležno izborno povjerenstvo najkasnije 

u roku 12 dana od dana stupanja  na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 15. travnja 

2019. do 24:00 sata. 

Nadležna izborna povjerenstva sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene 

liste kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i kandidature za predstavnike nacionalnih 

manjina, kao i zbirnu listu kandidata i zbirnu listu kandidatura navodeći podatke sadržane u 

prijedlogu lista kandidata odnosno kandidatura osim OIB-a kandidata, najkasnije u roku 48 sati 

od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja prijedloga, dakle najkasnije 

do 17. travnja 2019. do 24:00 sata. Nadležna izborna povjerenstva navedeno će objaviti  na 

oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici jedinice u kojoj se izbori provode, pri čemu na mrežnim 

stranicama mora biti jasno naznačeno vrijeme objave. 

Na zbirnu listu kandidata odnosno zbirnu listu kandidatura unose se kandidati 

prema abecednom redu prezimena kandidata za člana vijeća nacionalnih manjina odnosno za 

predstavnika nacionalne manjine.  

Sve obavijesti i informacije u svezi provedbe izbora za članove vijeća nacionalnih 

manjina i predstavnike nacionalnih manjina mogu se dobiti u nadležnim općinskim, gradskim 

i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba. Podaci o 

nadležnim izbornim povjerenstvima (adrese sjedišta, brojevi telefona, e-mail adrese) će po 

imenovanju izbornih povjerenstava biti dostupni na mrežnoj stranici Državnog izbornog 

povjerenstva www.izbori.hr.  

Obavijesti u svezi provedbe izbora vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika 

nacionalnih manjina biti će objavljene i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva 

www.izbori.hr. 
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