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PRIOPĆENJE 

o prikupljanju potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije i ovjeri 

očitovanja o prihvaćanju kandidature kandidata kojima je izrečena mjera 

izolacije/samoizolacije 

 

Državno izborno povjerenstvo obvezatnim uputama propisat će način prikupljanja potpisa 

birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije i način ovjere očitovanja o prihvaćanju 

kandidature kandidata kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije, kako slijedi: 

 

1. PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJIMA JE IZREČENA MJERA 

IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE 

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista grupa birača i ovlašteni predlagatelji kandidatura na 

lokalnim izborima dužni su prikupiti određen broj potpisa birača na obrascima OLS-2, OLN-1, 

OLN-2, OMLN-1 i OMLN-2. 

U tom smislu, a radi omogućavanja davanja podrške kandidacijskoj listi grupe birača, odnosno  

kandidatu i biračima kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije, nadležno izborno 

povjerenstvo će prihvaćati kao pravovaljan potpis birača na obrascima OLS-2, OLN-1, OLN-

2, OMLN-1 ili OMLN-2, kako slijedi: 

a) Podrška samo jednog birača na odgovarajućem obrascu 

- ako je birač kojem je izrečena mjera izolacije/samoizolacije unio svoje osobne podatke 

i potpis na dio obrasca OLS-2, OLN-1, OLN-2, OMLN-1 ili OMLN-2 na kojem se 

prikupljaju potpisi birača te tako popunjen obrazac dostavio u skeniranom obliku 

predlagatelju.  

b) Podrška više birača na odgovarajućem obrascu 

- ako se  na jednom obrascu prikupljaju potpisi više birača  kojima je izrečena mjera 

izolacije/samoizolacije (primjerice, iz jednog kućanstva), tada je potrebno da se u 

obrazac, osim osobnih podataka i potpisa birača na dijelu obrasca OLS-2, OLN-1, 

OLN-2, OMLN-1 ili OMLN-2 na kojem se prikupljaju potpisi birača, unese  i ime i 
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prezime, OIB i potpis osobe (jednoga od njih) koja je za predlagatelja prikupila potpise 

te da se tako popunjen obrazac dostavi u skeniranom obliku predlagatelju.  

 

2. OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE KANDIDATA KOJIMA 

JE IZREČENA MJERA IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE  

U skladu s člankom 17. Zakona o lokalnim izborima, ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista 

i kandidatura na lokalnim izborima dužni su za svakog od kandidata priložiti očitovanje o 

prihvaćanju kandidature, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. 

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-3, OLN-3 ili OMLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na 

očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri 

izolacije/samoizolacije. 
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