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Gradsko izborno povjerenstvo
Grada Daruvara za izbor članova
Vijeća mjesnih odbora
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Daruvar, 20. veljače 2018. g.

Na temelju članka 19. stavka 1. alineje 5. Odluke o provedbi izbora u mjesnim
odborima Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 5/13 i 1/14)
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Daruvara za izbor članova Vijeća mjesnih
odbora propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2
Obrasci za postupak kandidiranja i provedba izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora Doljani, Gornji Daruvar, Donji Daruvar, Daruvarski
Vinogradi, Vrbovac – Markovac, Ljudevit Selo i Lipovac Majur
1.

Kandidiranje i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora Doljani,
Gornji Daruvar, Donji Daruvar, Daruvarski Vinogradi, Vrbovac – Markovac,
Ljudevit Selo i Lipovac Majur provodit će se uz korištenje odgovarajućih
obrazaca i to:
OBRAZAC 1. – prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih
stranaka za članice/članove vijeća mjesnih odbora (OVMOGD-1)
OBRAZAC 2. – prijedlog kandidacijske liste grupe birača za
članice/članove vijeća mjesnih odbora (OVMOGD-2)
PRILOG UZ OBRAZAC 2. – popis s potpisima birača koji podržavaju
kandidacijsku listu grupe birača za članice/članove mjesnih odbora
OBRAZAC 3. – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
(OVMOGD-3)
-

OBRAZAC 4. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana Gradskog izbornog
povjerenstva (OVMOGD-4)
OBRAZAC 5. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za
provođenje izbora članova vijeća mjesnog odbora(OVMOGD-5)
OBRAZAC 6. – rješenje o određivanju biračkih mjesta
OBRAZAC 7. – rješenje o imenovanju biračkog odbora
OBRAZAC 8. – glasački listić za izbore za članice/članove vijeća
(OVMOGD-8)
OBRAZAC 9. – zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća
mjesnog odbora (OVMOGD-9)
OBRAZAC 10. – zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva za
izbor članova Vijeća mjesnog odbora. (OVMOGD-10)

2.

Oznake, nazivi i sadržaj obrasca od OVMOGD-1 do OVMOGD-5 sastavni su
dio ovih obvezatnih uputa.

3.

Obrasci iz točke 2. Ovih Obvezatnih uputa mogu se dobiti u upravi Grada
Daruvara, Trg kralja Tomislava 14, Daruvar, soba broj 17 i/ili 14, I. kat.

4.

Ove obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Grada Daruvara,
službenoj internet stranici Grada Daruvara i oglasnim pločama naselja za koje
se provode izbori za članove vijeća mjesnih odbora.
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