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PRIJEDLOG

KANDIDACIJSKELISTE POLITIČKESTRANKE/POLITIČKIHSTRANKA

ZA ČLANICE/ČLANOVEVIJEĆA MJESNOG ODBORA

Naziv liste

(puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka, a ako postoji i skraćeni naziv stranke odnosno stanaka koje su listu predložile)

Nositeljica/nositelj liste:

/ime i prezime/

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidatna listi.

KANDIDACIJSKA LISTA

redni ADRESAPRIJAVLJENOG DATUM

broj IME I PREZIME NACIONALNOST PREBIVALIŠTA RODENJA

l.
2

3.

4

5

U M.P.

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenogpredstavnikapolitičke stranke odnosno
ovlaštenih predstavnika dviju ili više stranaka)



NAPOMENA:

l.Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnog odbora koje predlažu političke strane.

2.Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Izvadak iz Odluke o pravilima za izbor članovaVijećamjesnih odbora, od 4. kolovoza2016. godine (,,Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:
5/16).

Članak 7.

Pravo predlaganja kandidacij skih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.

Kandidacijske liste može predložitijedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalnoutvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen njihovim statutom, odnosno
posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenogpodnositelja kandidacijske liste.

Članak 11.

Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidaturedostavlja se očitovanje o prihvaćanjukandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod
javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidatimoraju biti na listi poredani od
rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenogbroja članovaVijeća koje se bira na izborima, smatra se da su pravovaljanopredloženi
samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenogbroja članova vijeća koje se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

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.



Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je "Kandidacijskalista grupe birača Mjesnog odbora
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište,
datum rođenja, osobni identifikacijskibroj (OIB) i spol.

Članak 12.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvuu roku od 14 dana od dana stupanjana snagu odluke o raspisivanju izbora.


