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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD OSIJEK
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Članak 12., 14., 15. ,16. i 31. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka
(Službeni glasnik Grada Osijeka broj 13/14.)

PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
(naziv mjesnog odbora)

NAZIV LISTE

Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora ______________________
(naziv mjesnog odbora)
_________________________________
(dodatak imena nositelja liste)
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi (članak 16. stavak 6. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka)
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste (članak
15. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada
Osijeka)

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE VIJEĆA
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7.

1. ____________________________

__________________________

2. ____________________________

__________________________

3. ____________________________
(ime i prezime podnositelja
kandidacijske liste)

__________________________
(potpis)

U Osijeku,______________________2014.

Napomene:
1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnog
odbora. Zbog toga je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca
podacima o nazivu mjesnog odbora za čije se vijeće predlažu kandidati, te podacima
o nazivu liste.
2. U prijedlogu liste, kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno
rednog broja koliko se članova bira putem kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno
utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
3. Naziv liste je KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA mjesnog odbora
____________________
( naziv mjesnog odbora) ____________________ (dodatak imena nositelja liste).
Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.
4. Broj članova vijeća utvrđen je člankom 71. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik
Grada Osijeka broj 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.pročišćeni tekst)
5. Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost prijedloga
kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača za listu za izbor
članova vijeća mjesnog odbora.
6. Prijedlog kandidature za izbor članova vijeća s kandidacijske liste grupe birača
mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području mjesnog
odbora čije se vijeće bira.
7. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu.
Prijedlog mora prispjeti ( biti zaprimljen) u Gradskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
8. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata može navesti akademski i stručni naziv i
akademski stupanj, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i
akademskom stupnju ( Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)
9. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju
kandidature (Obrazac OMS-3).
10. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

