OMO-2
IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE

VIJEĆA MJESNOG ODBORA __________________________________________________________________________________________
(naziv mjesnog odbora)

Nositeljica/nositelj______________________________________________________________________________________________________
(ime i prezime nositeljice/nositelja liste)

Nositeljica/nositelj liste prva je predložena kandidatkinja/kandidat na listi (članak 15. stavak 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Vinodolske općine)

KANDIDACIJSKA LISTA

Red.broj

Ime i prezime

Nacionalnost

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski
broj (OIB)

Datum rođenja

Spol

1.

Ž

M

2.

Ž

M

3.

Ž

M

4.

Ž

M

5.

Ž

M

U _______________________________
(mjesto i datum)

Ime i prezime i potpisi prva tri birača - potpisnika kandidacijske liste grupe birača:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Napomene:
1. Ovaj obrazac (OMO-2) namijenjen je izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine koje predlažu birači.
Zbog toga je potrebno popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora za koji se predlažu
kandidati.
2. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno broja 5.. Predlagatelji slobodno utvrđuje redoslijed
kandidata na listi. Ako predlagatelji predlože više kandidata od onog broja članova koliko ih se bira na izborima, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati do broja članova koji se biraju u pojedini mjesni odbor. Ako predlagatelj predloži manje
kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koje se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
3. Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je Statutom Vinodolske općine i to kako slijedi:
- Vijeće mjesnog odbora Bribir- 5 članova
- Vijeće mjesnog odbora Grižane-Belgrad – 5 članova
- Vijeće mjesnog odbora Tribalj - 5 članova
- Vijeće mjesnog odbora Drivenik – 5 članova.
4. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni
su na obrascu (OMO-2-P) prikupiti najmanje 30 potpisa birača.
Prijedlog kandidacijske liste mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području mjesnog odbora za koji se izbori
provode.
Prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste smatraju se podnositeljima kandidacijske liste grupe birača i potpisuju prijedlog (članak
13. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine)
5. Prijedlog kandidacijske liste podnosi se izbornom povjerenstvu za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Vinodolske općine najkasnije u
roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
6. Uz prijedlog liste dostavljaju se očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OMO-3), ovjerena od strane javnog
bilježnika ili izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora Vinodolske općine.
7. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata može navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata, u skladu sa Zakonom.
8. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima.

