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OBAVIJEST  
sudionicima izbornog procesa za prijavu kandidatura na izborima  

za članove vijeća mjestnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica 
 
 

Obavještavaju se sudionici izbornog procesa na izborima za članove vijeća mjesnih 
odbora u Općinki Malinska-Dubašnica koji će se održati dana 3. srpnja 2022. godine, o tijeku 
postupka prijave kandidacijskih lista i kandidacijskih lista grupe birača, o potrebnim 
radnjama, rokovima i obveznom dokumentacijom koja predaje kod podnošenja kandidatura. 

PRIJEDLOZI LISTA (KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE BIRAČA) 
PREDAJU SE IZBORNOM POVJERENSTVU NAJKASNIJE U ROKU OD 14 DANA OD DANA 
STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ODNOSNO NAJKASNIJE DO: 

PETKA, 3. LIPNJA 2022. GODINE DO 20:00 SATI 

Kandidature se predaju na propisanim obrascima kako slijedi : 

• KANDIDATURE ZA LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE (političke stranke ili koalicijske 
liste stranaka) 

o ispunjeni i ovjereni obrazac Prijedlog liste kandidata za članove (Obrazac VMO1) 
o ovjerana Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac VMO 3) za svakog 

kandidata * 

• KANDIDATURE ZA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA (građani) 

o ispunjeni i ovjereni obrazac Prijedlog kandidacijske liste grupe birača (Obrazac VMO2) 
o obvezan prilog Obrasca VMO2 - Popis birača koji podržavaju kandidaturu sa 

prikupljenim potpisima podrške ** 
o ovjerana Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature (Obrazac VMO 3) za svakog 

kandidata * 

 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA   

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  



 

 

Važne napomene:  

* Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature moraju biti ovjerena od javnog bilježnika ili 
od Izbornog povjerenstva, za svakog kandidata.  

Općinsko izborno povjerenstvo vrši ovjeru Očitovanja u radnom vremenu općinske uprave 
zaključno do isteka roka za predaju kandidatura (petak, 3. lipnja 2022. godine do 20:00 sati). 
Kod ovjere Očitovanja kod Izbornog povjerenstva obvezna je nazočnost kandidata sa 
identifikacijskim dokumentom. 

** Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za 
pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti: 

NAJMANJE 20 POTPISA BIRAČA  
(SA PODRUČJA MJESNOG ODBORA !) 

Predaja kandidacijskih listi i ovjera očitovanja kandidata vrši se kod izbornog 
povjerenstva Općine Malinska-Dubašnica. 

Kontakt podaci Izbornog povjerenstva su: 

adresa: 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22  
(zgrada općinske uprave) 

e-mail: info@malinska.hr 

telefon: 051 750 500 

faks: 051 750 510 

predsjednik: Neven Matuč  
051 750 513 
procelnik@malinska.hr 

zamjenik predsjednika: Bernard Cvelić  
051 750 518 
bernard.cvelic@malinska.hr 

radno vrijeme: u redovnom radnom vremenu općinske uprave  
 
Na dan isteka roka za predaju kanidatura (petak, 3. lipnja 2022. 
godine) Općinsko izborno povjerenstvo dežurati će od 8:00 do 20:00 
sati. 
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