
 

 

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA 

ZA LOKALNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 16. SVIBNJA 2021. 

 

 

Odlukama Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301-

21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 02203/21-

04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih 

načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, 

gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika 

hrvatskoga naroda. Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 15. travnja 2021. 

Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. 

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika 
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno 
za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda moraju prispjeti 

nadležnom izbomom povjercnstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke 
o raspisivanja izbora (članak 21. stavak l . Zakona o lokalnim izborima), dakle, najkasnije 

29. travnja 2021. do 24:00 sata. 

 Gore navedeni prijedlozi kandidacijskih lista za izbore u Općini Novigrad dostavljaju se 
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Novigrad na obrascima propisanim Obvezatnom 
uputom broj LS-II Državnog izbornog povjerenstva. Navedeni obrasci i obvezna uputa broj LS-
II objavljeni su na službenoj web stranici Državnog izbornog povjerenstva. 

 Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Općine Novigrad je u zgradi Općine Novigrad 
na adresi Trg kralja Tomislava 1, 23312 Novigrad. 

 Zbog epidemioloških razloga (pandemija COVID 19) prije predaje prijedloga 

kandidacijske liste potrebno se najaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine 
Novigrad i to telefonski na broj 098/975-5304 (Šime Lukačić, predsjednik povjerenstva), 

091/184-4844 (Antonia Grancarić, potpredsjednica povjerenstva) odnosno na e-mail 

adresu: oip.novigrad@izbori.hr. 

 U Novigradu, 15. travnja 2021. 

Predsjednik Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Novigrad 

Šime Lukačić 
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