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Priopćenje o raspisanim izborima za članove
vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Jelsa raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora
Općine Jelsa, koji će se održati u nedjelju 30. rujna 2018. godine.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provode se putem kandidacijskih lista. Liste za izbor
predlažu političke stranke čiji organizacijski oblici djeluju na području Općine Jelsa i birači. Birači
mogu predložiti kandidacijsku listu grupe birača. Kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
kandidacijsku listu grupe birača za pravovaljanost liste dužni su prikupiti odgovarajući broj
potpisa, u zavisnosti od broja birača u pojedinom mjesnom odboru i to:
- do 500 birača – 15 potpisa - VMO Svirče, Vrisnik, Pitve, Zavala, Poljica ,Zastražišće i Gdinj
- od 501 do 1000 birača - 20 potpisa - VMO Vrboska
- preko 1000 birača - 25 potpisa - VMO Jelsa
Kandidature se podnose na obrascima za kandidiranje propisanim od strane Općinskog
izbornog povjerenstva Općine Jelsa. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se
unosi ime i prezime, adresa, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja za svakog potpisanog
predlagatelja. Svi potrebni obrasci za predlaganje liste kandidata mogu se dobiti u nadležnom
izbornom povjerenstvu.
Obrasci za provođenje izbora su:
OMO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka
OMO-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača
OMO-2-P – Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
OMO-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnih odbora

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti (biti zaprimljeni) u nadležnom izbornom
povjerenstvu, ( zgrada Općine Jelsa) najkasnije do 03. rujna 2018. godine do 18:00 sati.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sastavit će i na oglasnim pločama
mjesnih odbora i Internet stranici Općine Jelsa www.jelsa.hr objaviti sve pravovaljano predložene
liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 05. rujna 2018. do 24:00 sata.
Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva
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