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Članak 15. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 23/15)

IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ČABRA

PRIJEDLOG
LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA

(naziv mjesnog odbora)

Naziv liste
(pun naziv stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila)

_

LISTA KANDIDATA
Redni
broj

Ime i prezime

Nacionalnost

Prebivalište

1.
2.
3.
4.
5.

OIB

Spol
/zaokružiti/

M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž
M/Ž

Mjesto i datum podnošenja

Potpis podnositelja prijave:
(potpis ovlaštenog predstavnika političke stranke, odnosno stranaka koalicije

Napomene:
1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove Kandidacijskih lista grupe birača vijeća Mjesnog odbora, zbog toga je potrebno popuniti
prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora, za čije vijeće se predlažu kandidati.
2. Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu (članak 11. stavak 3.)
3. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko se članova vijeća bira putem kandidacijske liste
(članak 15. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 23/15).
4. Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
5. Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
6. Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.
7. Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva
će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata (članak 20. stavak 3.).
8. Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku
listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
9. Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora je 5.
10. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
(članak 15. stavak 1. Odluke) Obrazac OMO-3
11. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

