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Sisak, 24. travnja 2019. 
 

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 
području Grada Siska (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 34. Odluke o 
izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 9/15) u daljnjem tekstu: Odluka, propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE VMO I GČ II.  

 

OBRASCI ZA PRIPREMU I 

PROVEDBU IZBORA 

1. U pripravi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 
području Grada Siska, raspisanih Odlukom Gradskog vijeća Grada Siska od 17. travnja 2019. 
godine, primjenjivat će se obrasci propisani Obvezatnim uputama Povjerenstva za provedbu 
izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska. 

 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OVMO/GČ. 

3. Ako za pojedine radnje u postupku provedbe izbora nije obvezatnim uputama utvrđen 
odgovarajući obrazac, Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i 
gradskih četvrti na području Grada Siska, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće 
izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Odluke o izboru članova 
vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije", broj 9/15). 

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 
 

KANDIDIRANJE 
 

5. Obrasci za postupak kandidiranja su : 

 

 



- OVMO/GČ-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor   

      članova vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti 

- OVMO/GČ-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog   

      odbora/gradske četvrti 

- OVMO/GČ-3 - Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu    

       grupe birača 

- OVMO/GČ-4 - Očitovanje kandidata/kandidatkinja o prihvaćanju kandidature za člana  

      vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti 

 

IZBOR 

6. Obrasci za postupak provedbe izbora su: 

- OVMO/GČ-5 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/članice stalnog sastava Povjerenstva za  

     provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 

- OVMO/GČ-6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/članice proširenog sastava   

     Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 

- OVMO/GČ-7 -  Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog  

     odbora za provedbu izbora 

- OVMO/GČ-8 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/članice biračkog odbora za provedbu  

     izbora, te njihove zamjenike 

- OVMO/GČ-9 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta 

- OVMO/GČ-10 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora 

- OVMO/GČ-11 - Glasački listić za izbor članova vijeća mjesnog odbora 

- OVMO/GČ-12 - Glasački listić za izbor članova vijeća gradske četvrti 

- OVMO/GČ-13 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova/članica vijeća mjesnog  

     odbora/gradske četvrti 

- OVMO/GČ-14 - Zapisnik o radu Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća  

     mjesnog odbora/gradske četvrti 

7. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja. 
 
 
 

PREDSJEDNICA    

POVJERENSTVA 

         

 

           Gordana Karapandža Prica, v. r. 


