
Na temelju članka 19. Odluke o provođenju izbora  članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Lipovljani («Službeni vjesnik» broj:17 /14) Općinsko izborno povjerenstvo 

za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora propisuje slijedeće 

 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II 

O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA 

MJESNIH ODBORA 

 

 

1. kandidiranje i provedbu izbora vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani 

obavljat će se isključivo na obrascima propisanih obvezatnim uputama. 

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nosit će oznake OMS. 

3. Obrasci za provođenje izbora: 

 

- OMS    1 - prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora, 

- OMS    2 - prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih    

odbora 

- OMS   3 - očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća    

mjesnog odbora  

- OMS     4 – izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela  za provedbu izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora 

- OMS    5 – Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za 

provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

- OMS    6 – Rješenje o imenovanju biračkih mjesta 

- OMS    7 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora 

- OMS    8 – glasački listić 

- OMS    9 – zapisnik o radu biračkog odbora 

- OMS  10 – Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova 

vijeća mjesnih odbora u izbornoj jedinici.       

 

4. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa mogu se preuzeti u  sjedištu Općinskog  

izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih  odbora u  Općini 

Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3 ili na web stranici Općine Lipovljani 

www.lipovljani.hr  

5. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Lipovljani i na WEB stranici Općine Lipovljani.  

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA  

MJESNIH ODBORA 

KLASA:013-03/15-01/01 

URBROJ: 2176/13-03-15-02 

Lipovljani, 13. svibnja 2015. 
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