Lista kandidata MO - stranke

IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU IZBORA
ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE
GRADA DUBROVNIKA

PRIJEDLOG
KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH
STRANAKA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
(naziv mjesnog odbora)

Naziv liste:
(puni naziv političke stranke, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, ako je registriran
skraćeni naziv stranke tj. stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice)

Nositelj liste:
(ime i prezime)

RB

Ime i prezime

Nacionalnost

Datum
rođenja

Adresa

OIB

Spol
(M/Ž)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U Dubrovniku,
(datum)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

Lista kandidata MO - stranke

Napomene:
1

Ovaj Obrazac namijenjen je za predlaganje kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Dubrovnika koje
predlažu političke stranke.

U prijedlogu kandidacijske liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. zaključno do rednog broja koliko ih se
bira.
3 Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod
javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva (Obrazac: Ocitovanje o kandidaturi ).
4 Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
2

5

Predloženi kandidati moraju biti upisani u popis birača na području mjesnog odbora za kojeg se članovi vijeća biraju,
moraju imati navršenih 18 godina te imati prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora.

6

Prijedlog kandidacijske liste podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća jedinice mjesne samouprave.
7 Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća kojeg se bira na izborima, smatra se da su
pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do rednog broja koji se biraju u vijeće.
8

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, kandidacijska lista
nije pravovaljana.

9 Obrazac popunite putem računala ili čitko tiskanim slovima.
Ukoliko ste obrazac popunili putem računala molimo Vas da isti dostavite na e-mail adresu: izbori2018@dubrovnik.hr

