Lokalni izbori 2021.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DOBRINJ
izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora
za članove Općinskog vijeća Općine Dobrinj
i
općinskog načelnika Općine Dobrinj

Kontakt podaci:
Sjedište: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj
Tel.: 051/604-161; 098/9172900; 091/5858286
E-pošta: oip.dobrinj@izbori.hr

Državno izborno povjerenstvo objavilo je UPUTE BIRAČIMA za predstojeće lokalne izbore koje možete
preuzeti na linku:
https://mpu.gov.hr/objava-biracima-za-predstojece-lokalne-izbore-24998/24998

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DOBRINJ
PRIOPĆENJE U VEZI
OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA
TE ZAPRIMANJA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA
Očitovanje o prihvaćanju kandidature može se ovjeriti kod javnog bilježnika ili
Općinskog izbornog povjerenstva.
Ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidatura i predaju dokumentacije koju ovlašteni
predlagatelji dostavljaju u postupku kandidiranja OBAVEZNO je pravodobno najaviti
Općinskom izbornom povjerenstvu zbog EPIDEMIOLOŠKIH RAZLOGA – dolazak se
prethodno najavljuje na broj telefona 051/604-161, najmanje 1 sat prije planiranog
dolaska.

OVJERAVANJE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA
- kandidat ovjeru može zatražiti osobno
- OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE KANDIDATA KOJIMA JE IZREČENA MJERA
IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE
Kako kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće
biti u mogućnosti ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili
nadležnog izbornog povjerenstva, nadležno izborno povjerenstvo je ovlašteno očitovanja o prihvaćanju
kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju
kandidature na obrascima OLS-3ili OLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na
očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije
(potvrda liječnika opće prakse ili sl.).
Za ovjeravanje očitovanja osoba mora sa sobom imati:
- ispunjeni obrazac očitovanja (OLS-3 / OLN-3)
- osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se može identificirati i iz koje je vidljiv OIB te kopiju tog
dokumenta.
ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA
Upute i dokumentacija koju ovlašteni predlagatelji dostavljaju u postupku kandidiranja na lokalnim
izborima 2021. dostupna je na : https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalniizbori-2021/aktualnosti-2878/obvezatne-upute-i-obrasci-2879/2879

OSTALE POTREBNE INFORMACIJE I OBRASCE
možete pronaći na službenim internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske: www.izbori.hr.

OIP OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Hrvoje Demo v.r.

