
G R A D  V A R A Ž D I N  VMOGV – 1 

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
ZA MJESNE IZBORE 

 

 
P R I J E D L O G 

KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE / POLITIČKIH STRANAKA  
ZA ČLANOVE* VIJEĆA MJESNOG ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA 

 
 

(naziv mjesnog odbora za koji se daje prijedlog) 
  
Naziv liste  

  

 (puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka, a ako su registrirale i skraćeni naziv stranke,odnosno stranaka koje su listu predložile) 
 

Nositelj liste:  
 (ime i prezime nositelja liste) 

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.  
KANDIDACIJSKA LISTA  

 

Red. 
broj. IME I PREZIME 

 
NACIONALNOST 

 ADRESA 
PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA 

 DATUM 
ROĐENJA 

 
OIB  

SPOL   
(M/Ž) 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            
 

*Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Obrascu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

U    

 (mjesto i datum)               (potpis ovlaštenog predstavnika političke 
stranke odnosno stranaka koalicije) 



 

NAPOMENA: 
1. Ovaj obrazac namijenjen je izborima za članove vijeća mjesnih odbora Grada Varaždina. 

 
2. 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. 
 
3. U vijeća mjesnih odbora birat će se broj članova u skladu sa Statutom Grada, kako slijedi:  

- Vijeće 1. mjesnog odbora "Centar" Varaždin …………..……  9 članova. 
- Vijeće 2. mjesnog odbora Varaždin …………………………. 11 članova. 
- Vijeće 3. mjesnog odbora Varaždin ………………………..… 13 članova. 
- Vijeće 4. mjesnog odbora Varaždin …………………………. 13 članova. 
- Vijeće 5. mjesnog odbora Varaždin …………………………. 13 članova. 
- Vijeće 6. mjesnog odbora "Banfica" Varaždin ……………… 11 članova. 
- Vijeće 7. mjesnog odbora Varaždin "Biškupec" ..…………… 9 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Hrašćica …………………………… 9 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Gojanec ……………………………… 7 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Jalkovec …………………………… 9 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Poljana Biškupečka ………………… 7 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Črnec Biškupečki …………………… 7 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Kućan Marof ………………………… 9 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Gornji Kućan ……………………….. 9 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Donji Kućan ………………………… 7 članova. 
- Vijeće Mjesnog odbora Zbelava …………………………….. 7 članova. 

 
4. Kandidat može biti samo na jednoj kandidacijskoj listi. 
 
5. U prijedlogu se uz ime i prezime kandidata može navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata (Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, 
“Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12). Ako je uz ime i prezime kandidata na listi naveden akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj, ovom Prijedlogu kandidacijske 
liste potrebno je priložiti presliku isprave (potvrda, svjedodžba, diploma i sl.) o stečenom akademskom i stručnom nazivu, odnosno akademskom stupnju kandidata.  

6. Prijedlog kandidacijske liste zajedno s očitovanjem svih kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac VMOGV – 3) podnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu za 
mjesne izbore najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. Ovlašteni predstavnik političke stranke odnosno stranaka koalicije svoje 
ovlaštenje dokazuje specijalnom punomoći u pisanom obliku. Punomoć mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje političke stranke i ovjerena pečatom stranke. U 
slučaju kada listu kandidata dostavljaju stranke koalicije, punomoć mora biti potpisana pojedinačno od ovlaštenih osoba stranaka koalicije i ovjerena pečatom svake stranke.  
 
7. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima,kandidacijska lista nije pravovaljana. 
 
8. Predlagatelj kandidacijske liste ovim putem potvrđuje da se dopisi, odluke i ostali akti Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore koji se, vezano uz postupak provedbe    
izbora,upućuju predlagateljima kandidacijske liste, službeno dostavljaju: 
- na adresu elektroničke pošte: ______________________________________________________ ili na broj faksa: ______________________________________. 
 
9. Obrazac popuniti putem računala ili čitko tiskanim slovima. 
 

 


