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Na temelju članka 19. Odluke o načinu i provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Bosiljevo (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ br. 1/22), Općinsko izborno Općine Bosiljevo 
povjerenstvo donijelo je 

UPUTE 
o obrascima za provođenje  izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Bosiljevo 

 
 

1. Pripreme i provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Bosiljevo obavljat će 
se isključivo na obrascima propisanim ovim Uputama. 

2. Obrasci iz točke 1. ovih Uputa nosit će oznake MO 
3. Ako za pojedine radnje nije Uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Općinsko izborno 

povjerenstvo će odrediti sadržaj i oblika akata u skladu s odredbama Zakona i Odluke, kada je 
to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje. 

4. Obrasci za provođenje izbora su: 
1. MO-1 - Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora- 11 članova 
2. MO-1 – Prijedlog liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora- 5 članova  
3. MO-2 -  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove Vijeća mjesnih odbora – 11 

članova 
4. MO- 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove Vijeća mjesnih odbora- 5 

članova 
5. MO- 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora 
6. MO- 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora 
7. MO-5- Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela (Birački odbor) za provedbu izbora za 

članove Vijeća mjesnih odbora 
8. MO-6- Rješenje o određivanju biračkog mjesta 
9. MO-7- Rješenje o imenovanju biračkih odbora 
10. MO- 8- Glasački listić za izbor članova Vijeća mjesnog odbora 
11. MO-9- Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora 
12. MO-10- Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnog 

odbora 
5. Ove Upute stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine 

Bosiljevo www.bosiljevo.hr . 
 
 

Predsjednica Općinskog izbornog 
povjerenstva 

                         Marina Košturić,v.r. 
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