
 

 

             
REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVALJA 

IZBORNO POVJERENSTVO GRADA NOVALJE 
KLASA:013-03/18-01/01 

URBROJ:2125/06-04/01-18-03 
U Novalji, dana 09. siječnja 2018.g. 
 

 
Na temelju odredbe članka 10., st.1., toč.2 Statutarne odluke o provedbi izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 18/13 i 28/17) 
Izborno povjerenstvo Grada Novalje propisuje: 

 

 
OBVEZATNE UPUTE BR. II 

POSTUPAK KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

GRADA NOVALJE  

 

 

I. Predlagatelji kandidacijskih lista 

 
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.  
 

a) Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka 
 

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

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih 
stranaka. 

 
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način 
predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu sa posebnim odlukama donesenim na 

temelju statuta. 
 
Političke stanke određuju, na temelju odredbi svojih statuta, ovlaštenog podnositelja 

kandidacijske liste. 
 

b) Predlaganje kandidacijskih lista birača 

 
Kada birači predlažu kandidacijske liste predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima 

birača. 
 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (obrazac VMO—3).  
 



 

 

Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. 

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za njenu pravovaljanost su 
dužni prikupiti: 

 
- 25 potpisa birača u mjesnom odboru do 350 stanovnika 
- 35 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 350 do 500 stanovnika 

- 50 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 500 do 1000 stanovnika 
- 70 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 1000 do 2500 stanovnika 

- 110 potpisa birača u mjesnom odboru s više od 2500 do 5000 stanovnika. 
 
 

II. Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora 

 

U prijedlogu kandidacijske liste za vijeća mjesnih odbora obvezatno se navodi naziv 
kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 
zaključno do rednog broja koliko ih se bira. Za mjesne odbore do 300 birača bira se 5 članova, 

a za mjesne odbore preko 300 birača bira se 7 članova.  
 

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnih odbora 
koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do 
broja koji se bira u to vijeće. 

 
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnih odbora 

koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana. 
 
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja 

je odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. 
 

Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka u nazivu se 
mogu koristiti kratice. 
 

Ako su kandidacijsku listu predložili birači njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.  
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi. 

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

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog 
kandidata na listi, odnosno kandidaturi (obrazac VMO-4) ovjereno od javnog bilježnika ili 

Izbornog povjerenstva Grada Novalje i potvrda o podacima iz kaznene evidencije 
Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. st. 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne 
novine 144/12 i 121/16).  

 
 

 
 

Izborno povjerenstvo Grada Novalje 

Predsjednica  
Silvija Hodak Tauzer, dipl.iur., v.r. 


