DOKUMENTACIJA KOJU OVLAŠTENI PREDLAGATELJI DOSTAVLJAJU
U POSTUPKU KANDIDIRANJA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021.

IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
1. Politička stranka/političke stranke podnose nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću
dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:


OLS-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor
članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine
Grada Zagreba





Potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za
svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi u skladu s člankom 13.
stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima





OLS-3 Očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata
na kandidacijskoj listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog
povjerenstva





Specijalna punomoć osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga kandidacijske
liste, ako prijedlog ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke





Međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidacijske liste dviju
ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom





Međusobni sporazum iz kojeg je vidljivo koja politička stranka je ovlaštena
otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe, ako kandidacijsku listu
zajednički predlažu dvije ili više političkih stranaka





OLS-5 Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe





Preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe



Ako se na kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije
potrebno je priložiti uz navedeno i:


OLS-4 Izjava kandidata ovjerena od javnog bilježnika u kojoj je navedeno
njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području
jedinice gdje se provode izbori članova predstavničkog tijela na kojima je
predložen za kandidata





Dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je kandidat
državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili
dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata



2. Grupa birača podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u
postupku kandidiranja na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave:


OLS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova
općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada
Zagreba





Potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za
svakog predloženog kandidata na kandidacijskoj listi u skladu s člankom 13.
stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima





OLS-3 Očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata
na kandidacijskoj listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog
povjerenstva





OLS-5 Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe





Preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe



Ako se kandidacijskoj listi nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije
potrebno je priložiti uz navedeno i:


OLS-4 Izjava kandidata ovjerena od javnog bilježnika u kojoj je navedeno
njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta ili boravišta na području
jedinice gdje se provode izbori članova predstavničkog tijela na kojima je
predložen za kandidata





Dokaz, odnosno dokument nadležnih tijela vlasti države čiji je kandidat
državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili
dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata



IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE
NJIHOVIH ZAMJENIKA
1. Politička stranka/političke stranke podnose nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću
dokumentaciju u postupku kandidiranja na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i
župana te njihovih zamjenika:


OLN-2 Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/
gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/
župana/ gradonačelnika Grada Zagreba na izborima





Potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za
svakog predloženog kandidata na kandidaturi u skladu s člankom 13. stavkom 2.
Zakona o lokalnim izborima





OLN-3 Očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata
na kandidaturi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog
povjerenstva





Specijalna punomoć osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga kandidature, ako
prijedlog ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke





Međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidature dviju ili više
političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom





OLN-4 Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe





Preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe



2. Grupa birača podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu sljedeću dokumentaciju u
postupku kandidiranja na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih
zamjenika:



OLN-2 Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/
gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/
župana/ gradonačelnika Grada Zagreba na izborima





Potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za
svakog predloženog kandidata na kandidaturi u skladu s člankom 13. stavkom 2.
Zakona o lokalnim izborima





OLN-3 Očitovanja o prihvaćanju kandidature za svakog predloženog kandidata
na kandidaturi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog
povjerenstva





OLN-4 Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe





Preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe



