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REPUBLIKA  HRVATSKA 
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO  
 
KLASA: 013-01/16-01/2 
URBROJ: 2144/01-01-16-2 
Labin, 04. travnja 2016. godine 
 
 
 Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina, za provedbu izbora članova vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Labina, daje sljedeću 

 

O B A V I J E S T 
 
 

 Temeljem Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Labina od 30. ožujka 2016. godine ("Službene novine Grada 
Labina", broj: 4/16.), dana 22. svibnja 2016. godine održat će se izbori za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Grada Labina. 
 
 Prema članku 5. navedene Odluke liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na 
području Grada Labina predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj (jedna, 
dvije ili više političkih stranaka) i birači. U slučaju kada birači kao ovlašteni predlagatelji 
predlažu kandidacijsku listu grupe birača ("nezavisnu listu"), za pravovaljanost kandidacijske 
liste dužni su prikupiti potpise birača u postotku ili broju od ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača s područja dotičnog mjesnog odbora sa zadnjih provedenih izbora, i to: 
 
 - 10% potpisa birača za mjesni odbor koji ima do 300 birača, 
 - 30 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 301 do 500 birača, 
 - 50 potpisa birača za mjesni odbor koji ima od 501 do 1000 birača i 

 - 100 potpisa birača za mjesni odbor koji ima više od 1001 birača. 
 
 Sukladno članku 6. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Labina ("Službene novine Grada Labina", broj: 2/12. i 3/16.) prijedlozi gore navedenih lista 
moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od 
dana raspisivanja izbora. Kako je navedena Odluka objavljena u "Službenim novinama 
Grada Labina", broj: 4/16., dana 01. travnja 2016. godine te kako je ista stupila na snagu 
dana 02. travnja 2016. godine, prijedlozi lista se zaprimaju zaključno sa danom 14. 
travnja 2016. godine do 24,00 sata. Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno 
stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili 
stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv 
je "kandidacijska lista grupe birača mjesnog odbora". 
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 U svrhu zaprimanja prijedloga lista za navedene izbore Gradsko izborno povjerenstvo 
dežura (radi preuzimanja prijedloga lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora i 
ovjere Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana) u prostorijama Gradske 
uprave Grada Labina (sala za sastanke – "Mala vijećnica", I. kat desno), i to: 
 
 

- 12. travnja 2016. godine (utorak) u vremenu od 13,30 do 20,30 sati 
- 13. travnja 2016. godine (srijeda) u vremenu od 13,30 do 20,30 sati 
- 14. travnja 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 13,30 do 24,00 sata. 
 
 

 OBRASCI za kandidiranje u vijeće mjesnih odbora na području Grada Labina mogu 
se podići u holu zgrade Gradske uprave Grada Labina.  
 
 Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina tijekom 07. travnja 2016. godine donijeti 
će OBVEZATNE UPUTE o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru 
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", 
broj: 4/16.) te ostale obvezatne upute, kao i propisane obrasce. Obvezatne upute objaviti 
će se po donošenju na oglasnoj ploči Grada Labina i službenim stranicama Grada Labina 
(www.labin.hr).     
 
 
 
 
          PREDSJEDNICA 

                        Gradskog izbornog povjerenstva
    

                            Zdenka Raguž Zupičić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAPOMENA: Podatak o adresi prebivališta kandidata mora biti istovjetan podacima iz 
isprave kojom se dokazuje identitet (osobna iskaznica ili putovnica). U protivnom potrebno je 
uz naprijed navedene isprave dostaviti i uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Labin. 

http://www.labin.hr/

