GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
Klasa: 016-01/19-01/02
Ur.broj: 2105/03-06/11-01-19-2
Novigrad-Cittanova, 01. travnja 2019.

OBAVIJEST
1. Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove
vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za
predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave koje stupaju na snagu 3. travnja
2019. godine
Sukladno predmetnim Odlukama na području Grada Novigrada - Cittanova biraju se:
- za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova vijeća
- za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova vijeća
- za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova vijeća
- za slovensku nacionalnu manjinu - 15 članova vijeća
Izbori će se održati u nedjelju, 05. svibnja 2019.
2. Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva za Grad Novigrad – Cittanova nalazi se u gradskoj upravi Grada
Novigrada – Cittanova, Veliki trg 1 (tel:052/757-055 int. 116 ili 120).

birača.

3. Kandidati na izborima za članove vijeća nacionalnih manjina mogu biti samo osobe koje su navršile 18 godina i
 pripadnici su određene nacionalne manjine, te
 imaju prebivalište na području jedinice lokalne ili područne (samouprave) za koju su izbori raspisani.
Kao podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini kandidata mjerodavan je jedino podatak koji je upisan u registru

4. Kandidate za članove vijeća nacionalne manjine može predložiti udruga nacionalne manjine čiji pripadnici biraju
članove vijeća nacionalne manjine ili predstavnika nacionalne manjine.
Kandidate za članove vijeća nacionalne manjine mogu predložiti pripadnici nacionalne manjine – birači i to 30
pripadnika nacionalne manjine sa područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području
provode izbori.
Podnositelji prijedloga su prva tri predlagatelja koji u tom svojstvu potpisuju prijedlog.
5. Birači koji predlažu kandidate na izborima za članove vijeća mogu biti samo osobe koje su navršile 18 godina i
koji su pripadnici određene nacionalne manjine te imaju prebivalište na području jedinice lokalne ili područne (regionalne)
samouprave za koju su izbori raspisani.
Podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini, birači mogu provjeriti jedino u registru birača. Pravo pregleda u upis
birača može se obaviti zaključno do 26. travnja 2019.
6. Prijedlozi liste kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina kao i očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za člana vijeća ili predstavnika nacionalnih manjina zaprimaju se na adresi iz točke 2. ove Obavijesti
i to:
-

04, 05., 08., 09., 10., 11. i 12. travnja 2019., od 9:00 do 15:00 sati,
06. i 07. travnja 2019., od 10:00 do 14:00 sati,
13. i 14. travnja 2019., od 9:00 do 20:00 sati,
zaključno do 15. travnja 2019., od 9:00 do 24:00 sata.
7. Obrasci i obvezatne upute mogu se preuzeti sa stranica Državnog izbornog povjerenstva na: www.izbori.hr
U slučaju potrebe kontaktirati zamjenicu predsjednice povjerenstva Anu Karlović na broj telefona: 091/ 602 0051.
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