
Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 2. Odluke o izborima članova Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16, 6/16. i 
7/20), Općinsko izborno povjerenstvo propisuje 

 
 

OBVEZATNE UPUTE BROJ OMS - I 
o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području općine Pitomača 
 

 
            1. Priprema i provedba izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na izborima dana 20. 
prosinca 2020. godine, obavljati će se isključivo na obrascima propisanim ovim obvezatnim 
uputama. 
 
 2. Obrasci za provođenje izbora u postupku kandidiranja i izbora su slijedeći: 

- OMS 1 Prijedlog kandidacijske političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 
Vijeća mjesnog odbora (Lista kandidata), 

- OMS 2 Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- OMS 3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članove Vijeća mjesnih 

odbora, 
- OMS 4 Glasački listić za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- OMS 5 Zapisnik o radu biračkog odbora za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- OMS 6 Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za članove Vijeća mjesnih 

odbora, 
- OMS 7 Rješenje o određivanju biračkih mjesta, 
- OMS 8 Rješenje o imenovanju biračkog odbora, 
- OMS 9 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika-potpredsjednika biračkog odbora za 

provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- OMS 10 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora, 
-  OMS 11 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za 

provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- OMS 12 Izjava o prihvaćanju dužnosti  člana proširenog sastava izbornog povjerenstva 

za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. 
 

 3. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih obvezatnih uputa. 
 
 4. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a 
stupaju na snagu prvi dan nakon dana objave. 
 
 
KLASA: 026-01/20-01/02 
URBROJ: 2189/16-20-5 
Pitomača, 4. studenoga 2020.  
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