
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

OPĆINE DEŽANOVAC 

 

KLASA: 012-02/22-01/02 

URBROJ: 2103-7-1-22-3 

  U Dežanovcu, 29. travnja 2022. godine      OU – I  

 

 

Na temelju članka 23. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 4/22), Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Dežanovac propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ OU – I 

o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području  

Općine Dežanovac 

 

 1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dežanovac 

obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su 

namijenjeni izborima za vijeća mjesnih odbora Općine Dežanovac.  

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku VMOOD (Obrasci za izbor vijeća 

mjesnih odbora Općine Dežanovac).  

3. Ako za pojedine radnje nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac za provođenje 

izbora odredit će se sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama izbornog zakona i Odluke, kada je 

to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, a o čemu će prije donošenja akta 

izvijestiti Općinsko izborno povjerenstvo.  

4. Obrasci za provođenje izbora su:  

• VMOOD/1 - Prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora, 

• VMOOD/2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora, 

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača mjesnog odbora,  

• VMOOD/3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog 

odbora,  

• VMOOD/4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za pripremu i provedbu izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora,  

• VMOOD/5 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora,  

• VMOOD/6 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta,  

• VMOOD/7 - Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća mjesnog 

odbora, 

• VMOOD/8 - Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova 

vijeća mjesnog odbora.  

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.  



6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine 

Dežanovac i na oglasnoj ploči Općine Dežanovac.  

 

                                                                                               PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

      Ljubica Saratlija, mag.iur. 

 


