OMO-2
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE ODBORE OPĆINE
RAŽANAC
Čl. 13. st. 1. i st. 2.
Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
(„Službeno glasilo
Općine Ražanac “, br. 4/16)

PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG
ODBORA

(naziv mjesnog odbora)

(naziv kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora)
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi (čl. 9. st. 5. Odluke).
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Potpisi podnositelja prijave kandidacijske liste grupe birača :
1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

U ___________________________
( mjesto i datum )
Napomene:
1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove vijeća mjesnih odbora Općine
Ražanac. Zbog toga je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca
podacima o nazivu mjesnog odbora.
2. Ako je listu predložila grupa birača njen naziv je kandidacijska lista grupe birača, a
nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi. (čl. 9. st. 5. Odluke).
3. U prijedlogu liste obvezatno se navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti
poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na
izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Uz listu se
dostavljaju i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, koja sadrže i izjavu
kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja, ovjerene od strane javnog bilježnika ili
Izbornog povjerenstva. (čl. 13. st. 2. i st. 3 Odluke.)
4. Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je Odlukom Općinskog vijeća Općine
Ražanac o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Ražanac
(čl.2. Odluke ) na temelju Statuta Općine Ražanac (čl. 61. Statuta).
5. Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora Ražanac,Radovin i Rtina ima po 9 članova
Vijeće mjesnog odbora Jovići i Ljubač ima po 7 članova
Vijeće mjesnog odbora Krneza, Ljubački Stanovi i Podvršje ima po 5 članova
6. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu, za pravovaljanost
kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, koji ovisi o broju
birača mjesnog odbora za koji se potpisi prikupljaju, i to:
- do 100 birača 10 potpisa,
- od 101 do 200 birača 15 potpisa,

-

od 201 do 300 birača 20 potpisa,
od 301 do 500 birača 25 potpisa,
preko 500 birača 30 potpisa

7. Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu za mjesne odbore
Općine Ražanac najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
8. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature
(obrazac OMO-3).
9. Podnositelj prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika
nezavisne liste (čl. 10. st. 3. Odluke).
10. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

