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IZBORNO POVJERENSTVO ZA
IZBOR ČLANOVA VJEĆA MJESNIH ODBORA
OPĆINE POLIČNIK

PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE

MJESNOG ODBORA ______________________________
(naziv mjesnog odbora)

Nositeljica/nositelj liste: ___________________________________________________________________
(ime i prezime nositeljice/nositelja liste)

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 18. stavak 6. Zakona
o lokalnim izborima, „Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon i čl. 14. st. 2. Odluke o postupku izbora
članova Vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka).
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Ime i prezime i potpisi prva tri birača – potpisnika kandidacijske liste grupe birača

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

M
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1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora OpćinePoličnik (dalje u tekstu: vijeća
MO) koje predlažu grupe birača. Zato je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu MO, za
koje se predlažu kandidati.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se kandidata bira.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća
MO koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se
biraju u to vijeće MO.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća MO koji se bira na izborima, kandidacijska
lista nije pravovaljana
(članak 18. st. 1., 2. i 3. Zakona i čl. 12. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine Poličnik

(Službeni glasnik Općine Poličnik br. 12/13: dalje Odluka)).

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi.
Član vijeća ne može biti Općinski načelnik Općine Poličnik i zamjenik općinskog načelnika, član upravnih tijela trgovačkog
društva u većenskom vlasništvu Općine, Ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Općina osnivač, policijski
službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske te službenici i namještenici u
upravnim odjelima Općine (čl. 6. Odluke).
3. Broj članova vijeća MO određen je Statutom Općine Poličnik.
4. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske
liste dužni su na obrascu O-4 prikupiti dovoljan broj potpisa birača sa prebivalištem na području mjesnog odbora na kojem se
izbori provode. Potreban broj potpisa birača objavilo je Izborno povjerenstvo Općine Poličnik u Priopćenju br. 2. objavljenom
na www.opcina-policnik.hr.
5. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO.
Prijedlog mora prispjeti (biti zaprimljen u) Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća MO najkasnije u roku 14 dana od
dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora (čl. 21. st. 1. Zakona i čl. 15. Odluke).
6. Prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste smatraju se podnositeljima kandidacijske liste grupe birača i potpisuju
prijedlog. (čl. 16. st. 2. Zakona i čl. 11. st. 3. Odluke).
7. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac O-3), ovjerena kod javnog
bilježnika ili Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća MO (članak 17. st. 1. Zakona i čl. 13. st. 2. Odluke).
8. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata mogu navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu sa Zakonom o
akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine», broj 107/07 i 118/12) najkasnije do isteka roka za
podnošenje prigovora u postupku kandidiranja.
9. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

