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Na temelju članka 20., 21. i 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Podgora ("Glasnik Općine Podgora" br. 3/15), Izborno 
povjerenstvo za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora Općine Podgora 
propisuje 

 
 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3 
O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

 
 

I. Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste  
 
 

1. Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na 
način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na 
temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila 
objavljena od strane izbornog povjerenstva, dakle najkasnije do 4. travnja 2015. 
godine u 14:00 sati. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi 
nositelj liste. Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u 
navedenom roku.  

2. Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten 
nakon isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista 
ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.  

3. U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije 
isteka roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo će pozvat podnositelja da u roku od 
48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.  

 
 
II. Postupak u slučaju prihvaćanja kandidature na više kandidacijskih lista za isto 
vijeće mjesnog odbora  
 
 

1. Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više 
kandidacijskih lista za izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će pozvati tog 
kandidata da se u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj 
kandidaturi ostaje.  

2. Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat 
odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.  

3. Ako predlagatelj ne dopuni listu, izborno povjerenstvo rješenjem će odbiti 

kandidacijsku listu kao nepravovaljanu. 
 



III. Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste  
 
 

1. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana 
objave kandidacijske liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka 
koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu 
umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana 
prije dana održavanja izbora.  

2. Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je 
dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed 
ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno 
mjesto prema gore.  
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na opisani način 
određen, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj 
listi.  

3. Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj 
ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama 
Općine u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.  

4. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 
dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.  
 

 
IV. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na  
     oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Općine Podgora www.podgora.hr 

 
 
 
 

                                                                    IZBORNO POVJERENSTVO  
       ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA  

 VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE PODGORA 
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