
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

   GRAD VRBOVEC 

Gradsko izborno povjerenstvo 

       Grada Vrbovca 
 

KLASA: 013-03/20-03/02 

URBROJ: 238/32-03/01-20-133 

Vrbovec, 19. rujna 2020. godine 
 

 

Na temelju članka 27. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca ("Glasnik 

Grada Vrbovca", broj 11/2019, dalje u tekstu: Odluka), točke II Odluke o određivanju novog dana 

provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 

7/2020), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrbovca (dalje: Gradsko izborno povjerenstvo) donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO III 

                                    

POSTUPAK  KANDIDIRANJA 
 

 

1.  Mijenja se točka 8. OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO III na način da ista sada glasi: 

 

                            „Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste      

                                              

8.   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 tj. do 24. rujna 2020. 

godine do 24:00 sata. 

 

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 gore navedeni način, a nositelj 

liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.    

 

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora 

za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Grada Vrbovca u roku od 24 sata od 

izvršene dopune kandidacijske liste. 

 

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana 

održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.“  

 

2.     Sve ostale odredbe OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO III, KLASA: 013-03/20-03/02, URBROJ: 

238/32-03/01-20-4 od 31. siječnja 2020. godine koje nisu izmijenjene i dopunjena ovim 

izmjenama i dopunama OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO III  i dalje ostaju na snazi te se 

primjenjuju. 

     

 



3.    Ove  izmjene i dopune OBVEZATNIH UPUTA BROJ MO III stupaju na snagu danom 

donošenja.   

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK: 

                                                                                                           Ljiljana Košić, dipl.iur., v.r.       


