
  

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VISOKO 

Općinsko izborno povjerenstvo 

za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora 

  

KLASA: 013-03/21-01/01 

URBROJ: 2186/027-01-21-5  

Visoko, 14.04.2021.    

 

 Na osnovi članka 10. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Visoko („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo za  

izbor članova vijeća mjesnih odbora propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ VMOV - III 

o postupku kandidiranja na izborima za članove vijeća mjesnih odbora 

 

1. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači. 

 

Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka 

 

2. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj 

na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. 

Kandidacijsku listu može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.  

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način 

predviđen statutom stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta. 

Prijedlog kandidacijske liste potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba 

ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba. Ovlašteni podnositelj 

stranačke liste može se odrediti i statutarnom odlukom ili specijalnom punomoći, koja se u tom 

slučaju mora dostaviti uz prijedlog liste. 

Ako listu zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka, listu potpisuju osobe ovlaštene za 

zastupanje tih političkih stranaka ili ovlašteni podnositelj liste kojeg su političke stranke odredile 

međusobnim sporazumom, svojim statutarnim odlukama ili specijalnom punomoći. U tom se slučaju 

uz prijedlog liste mora dostaviti međusobni sporazum političkih stranaka koje zajednički predlažu 

listu, statutarne odluke ili specijalne punomoći kojima se određuje osoba ovlaštena za podnošenje 

koalicijske liste. 

 

Predlaganje kandidacijskih lista birača 

 

3. Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju i birači. 

Birači samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama.  

Kada birači predlažu kandidacijske liste, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.  
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Prijedlog kandidacijske liste mogu svojim potpisom pravovaljano podržati samo birači koji imaju 

prebivalište na području mjesnog odbora  za čije se  vijeće mjesnog odbora  izbori provode.  

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (obrazac VMOV - 3) u koji se unose: ime i 

prezime, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezinog izdavanja te potpis 

birača.   

Radi omogućavanja davanja podrške kandidacijskoj listi grupe birača i onim biračima kojima je 

izrečena mjera izolacije/samoizolacije, Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora će prihvatiti pravovaljan potpis birača na obrascima VMOV – 3 kako slijedi:  

a) Podrška samo jednog birača na odgovarajućem obrascu  

- ako je birač kojem je izrečena mjera izolacije/samoizolacije unio svoje osobne podatke i 

potpis na obrazac VMOV – 3 na kojem se prikupljaju potpisi birača te tako popunjeni obrazac 

dostavio u skeniranom obliku predlagatelju.  

b) Podrška više birača na odgovarajućem obrascu 

- ako se na jednom obrascu prikupljaju potpisi više birača kojima je izrečena mjera 

izolacije/samoizolacije (primjerice iz jednog kućanstva), tada je potrebno da se u obrazac 

osim osobnih podataka i potpisa birača na obrascu VMOV – 3 na kojem se prikupljaju potpisi 

birača unese i ime i prezime, OIB i potpis osobe (jednog od njih) koja je za predlagatelja 

prikupila potpise te da se tako  popunjeni obrazac dostavi u skeniranom obliku predlagatelju.  

Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste grupe birača dužni su prikupiti najmanje 20 potpisa 

birača s prebivalištem na području vijeća. 

Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupe birača smatraju se podnositeljima kandidacijske liste. 

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

 

Sadržaj kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora 

 

4. U prijedlogu kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora obvezatno se navodi naziv 

kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 

zaključno do rednog broja koliko ih se bira. 

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. 

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora, 

kandidacijska lista nije pravovaljana. 

Vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko uključujući i predsjednika imaju od 5-7 članova. 

Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dvije ili više političkih stranaka koja je, 

odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stanke registrirale skraćeni naziv 

stranke odnosno stranaka, u nazivu se koriste i kratice.  

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je „kandidacijska lista grupe birača“ te je 

nositelj liste prvi predloženi kandidat na listi. 

 

5. Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, 

nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol. 

U prijedlogu kandidacijske liste se uz ime i prezime kandidata mogu navesti akademski i stručni 

naziv i akademski stupanj kandidata, koji mora biti identičan akademskom i stručnom nazivu i 

akademskom stupnju naznačenom u ispravi o stečenom akademskom i stručnom nazivu i 

akademskom stupnju kandidata. 
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Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se za svakog kandidata očitovanje kandidata o prihvaćanju 

kandidature (obrazac VMOV - 4) koje je ovjereno kod Općinskog izbornog povjerenstva za izbor 

članove vijeća mjesnih odbora. 

    

6. U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom 

kandidacijske liste. 

Osoba za kontakt je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste prilikom 

zaprimanja prijedloga liste odnosno osoba koju Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja liste u 

skladu sa člankom 21. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 

42/20 i 144/20). Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u 

svezi s prijedlogom kandidacijske liste, smatraju se pravovaljanim. 

 

7. U prijedlogu kandidacijske liste navodi se adresa elektroničke pošte ili broj faksa predlagatelja 

kandidacijske liste na koje će se službenim putem dostavljati pismena Općinskog izbornog 

povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, 

upućuju predlagatelju/ima liste i/ili kandidatu/ima s liste. 

 

Pasivno biračko pravo 

 

8. Za člana vijeća mjesnog odbora ima pravo 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 za članove 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). 

Ako se na kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz 

prijedlog kandidacijske liste dostavlja se i od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata u kojoj je 

navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području mjesnog 

odbora za čije se vijeće mjesnog odbora izbori provode. 

U slučaju da navedeni kandidat ne dostavi Općinskom izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora naznačenu izjavu, njegova kandidatura smatra se nepravovremenom (članak 7. stavak 

1. i 2. Zakona o pravu državljana drugih članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). 

 

Zabrana kandidiranja 

 

9. 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. 

 

Načelo ravnopravnosti spolova 

 

10. Prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 

predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštovati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o 

uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama, u skladu s odredbama 

Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17). 
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Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj 

listi niža od 40%. 

Poštivanje načela ravnopravnosti spolova te uravotežene zastupljenosti muškaraca i žena na 

kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista. 

Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane su prekršajne kazne za političke stranke i birače, koji 

prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izbornim listama nisu poštivali načelo ravnopravnosti 

spolova. 

 

Rok za kandidiranje 

 

11. Kandidacijske liste moraju 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 14.03.2021. godine. Prijedlozi lista 

dostavljaju se na obrascu propisanom Obvezatnom uputom broj VMOV - I Općinskog izbornog 

povjerenstva. 

 

Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste 

 

12. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste mogu, na način predviđen statutom 

ili posebnom odlukom donijetom na temelju statuta, odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je 

kao prihvaćena bila objavljena od općinskog izbornog povjerenstva. 

Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste. 

Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane 

Općinskog izbornog povjerenstva.  

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za 

kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati 

pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata. 

 

Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste 

 

13. Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata nakon objave 

kandidacijskih lista, umjesto njega se može predložiti novi kandidat, sve do 10 dana prije dana 

održavanja izbora. Ako kandidat umre u roku kraćem od 10 dana prije održavanja izbora 

kandidacijska lista će se smatrati pravovaljanom. Zamjena kandidata vršit će se u skladu s člankom 

29. Zakona o lokalnim izborima. 

 
 

14. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na internetskim stranicama Općine Visoko www.visoko.hr, a 

stupaju na snagu 15.04.2021. godine.   

 

 

  

                                                PREDSJEDNIK 

                                                   Općinskog izbornog povjerenstva 

                                                       za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

                                                Bosiljka Malnar 

 

http://www.visoko.hr/

