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OPĆINA VISOKO 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE / ČLANOVE 

 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA________________________________________________________________________ 
                           (naziv mjesnog odbora za koji se daje prijedlog) 

 

Nositeljica/ nositelj liste ______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (ime i prezime nositeljice/nositelja liste)      

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

 
REDNI 

BROJ 
IME I PREZIME NACIONALNOST 

ADRESA 

PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA 

DATUM 

ROĐENJA 
OIB 

SPOL 

Ž ILI M 

       

       

       

       

       

  

 

     

  

 

     

 

 

U _______________________________________________  

 

                                      (mjesto i datum) 

 

 

 

 



Ime i prezime i potpisi prva tri birača – potpisnika kandidacijske liste grupe birača: 

 

1. __________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________ 

 

 

Podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste (ime i prezime, broj telefona, adresa elektroničke pošte ili faksa):  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresa elektroničke pošte ili broj faksa predlagatelja kandidacijske liste za potrebe dostave pismena Općinskog izbornog povjerenstva: 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 



 

NAPOMENA: 

1. Ovaj obrazac namijenjen je predlaganju kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora području Općine Visoko. 

2. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost liste dužni su prikupiti 20 potpisa birača s 

prebivalištem na području vijeća. 

3. Naziv liste je "KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA", a podnositelji kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika kandidac ijske 

liste.  

4. U prijedlogu liste kandidati moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova u vijeće mjesnog odbora bira 

putem kandidacijske liste. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. 

5. Kandidat može biti podnositelj i potpisnik kandidacijske liste na kojoj se kao kandidat nalazi. 

6. Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća mjesnog odbora koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano 

predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to vijeće mjesnog odbora. 

7. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora, kandidacijska lista nije pravovaljana. 

8. U skladu s Statutom Općine birati će se od 5-7 članova za vijeća za: 

1. Mjesni odbor Čanjevo                            7 članova, 

2. Mjesni odbor Đurinovec                         5 članova, 

3. Mjesni odbor Kračevec                           5 članova, 

4. Mjesni odbor Presečno Visočko             7 članova, 

5. Mjesni odbor Vinično                             7 članova, 

6. Mjesni odbor Visoko                               7 članova, 

7.    Mjesni odbor Vrh Visočki                       5 članova. 

9. Kandidatom se može biti samo na jednoj listi. 

10. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran: 

- hrvatski državljanin koji, najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidacijskih lista, navrši 18 godina, te koji, na dan stupanja na 

snagu Odluke o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko, ima prijavljeno prebivalište na području 

mjesnog odbora za čije se vijeće mjesnog odbora izbori provode, te 

- državljanin drugih država članica Europske unije, koji ima prebivalište ili boravište na području mjesnog odbora za čije se vijeće mjesnog 

odbora izbori provode te koji je podnio odgovarajući zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, u skladu s 

odredbama Zakona o pravu državljana drugih članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 92/10.). 

11. Za člana vijeća mjesnog odbora ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u 

Oružanim snagama Republike Hrvatske.  

12. Prijedlog kandidacijske liste zajedno s očitovanjima svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac VMOV - 4) koja su ovjerena od 

Općinskog izbornog povjerenstva mora prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o 

raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (KLASA: 013-03/21-01/01, URBROJ: 2186/027-01-21-1) od 14. 

ožujka 2021. godine, zajedno s obrascem VOMV – 3. 

13. U prijedlogu kandidacijske liste se uz ime i prezime kandidata mogu navesti akademski i stručni naziv i akademski stupanj kandidata. 

14. Obrazac popuniti čitko tiskanim slovima. 

 


