
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA HVARA

PRIJEDLOG

KANDIDACIJSKE LISTEGRUPE BIRAČA

ZA ČLANICE/ČLANOVEVIJEĆAMJESNOGODBORA

Naziv kandidacijske liste je:

OBRAZAC — OMS-2.

Kandidacijska lista grupe birača injesnog odbora

Nositeljica/nositelj kandidacijske liste:

/upisati naziv mjesnog odbora/

/upisati naziv mjesnog odbora/

/nositeljica/nositeljkandidacijske liste prva je predložena kandidatkinja/kandidatna listi.

KANDIDACIJSKA LISTA

redni ADRESAPRIJAVLJENOG DATUM spol
broj IME I PREZIME NACIONALNOST PREBIVALIŠTA RODENJA OIB
1.
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2. M Z
3. M Z
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NAPOMENA:

1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnog odbora koje predlažu birači.

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

3. U viježe mjesnog odborra bira se broj članova kako slijedi:

5 članova vijeća mjesnog odbora 3 člana vijeća mjesnog odbora
Brusje Jagodna

Milna-MaloGrablje
Velo Grablje
Sveta Nedjelja

4. Kandidacij ske liste grupe birača zaizbor članova vijeća mjesnog odbora na ovom obrascu mogu predložiti birači na temelju
pravovaljanoprikpljenih potpisa.

5. Za pravovaljanostprijedloga kandidacijskekiste grupe birača za izbor članica/članovavijeća mjesnog odbora, potrebnoje prikupiti
potpies birača s prijavljenimprebivalištem na području dotičnogmjesnog odbora za koju predlažu kandidacij sku listu grupe birača i to
najmanje:

-10 potpisa birača za vijeće mjesnog odbora : Jagodna i Velo. Grablje za koja se biraju 3 člana

-15 potpisa birača za vijeće mjesnog odbora: Milna—Malo Grablje i Sveta Nedjelja za koja se biraju 3 člana

-20 potpisa birača za vijeće mjesnog odbora Brusje za koja se bira 5 članova

6. U prijedlogu kandidacijske liste kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se
bira u vijeće mjesnog odbora sukladno točki 3. ovih Napomena.



Redoslijed kandidatkinja/kandidataistaknutihna kandidacijskoj listi grupe birača samostalno utvrđuju podnositelji.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članovavijeća koje se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano
predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće.

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

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

Kandidacijske liste moraju prispjetiizbornom povjerenstvuu roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora

Uz prijedlog kandidacijske liste podnositekju su dužni dostaviti očitovanje svake/svakogkandidatkinj e/kandidatao prihvaćanju
knadidatureza članicu/članavijeća mjesnog odbora. Očitovanje mora biti ovjereni kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva..


