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Izbori za članove vijeća mjesnih odbor u Općini Lovas 2021. godine 
 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA   
  

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lovas oglašava da je od 16.4.2021. započeo 
postupak kandidiranja za članove vijeća mjesnih odbora Lovas i Opatovac. 

Odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu 16.4.2021., a izbori će se  održati  

16. svibnja 2021. od 07,00 do 19,00 sati 

Kandidate za članove vijeća mjesnih odbora mogu predložiti političke stranke registrirane na 
području Republike Hrvatske, kao i birači sa područja mjesnih odbora. Kada birači kao 
ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga 
kandidacijske liste dužni su na obrascu prikupiti najmanje 10 potpisa birača u tom mjesnom 
odboru. 

Kandidiranje se provodi na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim 
stranicama Općine Lovas, : https://www.lovas.hr/dokumenti/izbori/ 

Popunjeni obrasci s prijedlogom kandidata moraju se predati od 16. travnja 2021. do 00.00 

sati do zaključno 29. travnja 2021. do 24.00 sati u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva 

u zgradi Općine Lovas na adresi Ante Starčevića 5, Lovas.  

Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/obradu gore navedenih podataka 
(predvidivo oko 1,5 sat za svaku kandidacijsku listu) preporučuje se najava termina predaje 
kandidacijskih lista Općinskom izbornom povjerenstvu Lovas na slijedeće kontakte: 

Telefon: 032/525 095 

Mobiteli: 098/96 76 194 

E-mail: oip.lovas@izbori.hr 

Organizira se rad Općinskog izbornog povjerenstva Lovas u vremenu zaprimanja 
kandidacijskih lista, pridržavajući se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se 
odnose na rad izbornih tijela o osiguranju epidemioloških mjera u izbornom procesu, uz 
prethodnu najavu ovlaštenih predlagatelja, kako ne bi došlo do zadržavanja prekomjernog 
broja osoba u prostorijama u kojima se zaprimaju kandidacijskih lista. 

Također, za sve ostale informacije vezane uz pripremu i provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora možete se obratiti Općinskom izbornom povjerenstvu na gore navedene 
kontakte u terminima u kojima je organiziran rad Povjerenstva.  

         Predsjednica Općinskog 
          izbornog  povjerenstva  

                        Nela Vencel, dipl. iur. 

https://www.lovas.hr/dokumenti/izbori/

