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Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Kalnik (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 9/14.), Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Kalnik propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ  II. 

 

O OBRASCIMA ZA KANDIDIRANJE I PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KALNIK 

 
 

1. Pripreme, kandidiranje i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Kalnik obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim 

Obvezatnim uputama. 

 

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nosit će naziv Obrazac i oznaku rednog 

broja obrasca.  

 

3. Obrasci za provođenje izbora su: 

  

OBRAZAC 1  - Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora  

       (za političke stranke ili koalicije stranaka) 

 

OBRAZAC 2  - Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora  

       (za grupe birača)  

 

OBRAZAC 3  - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća  

       mjesnih odbora 

 

OBRAZAC 4  - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora 

 

OBRAZAC 5A  - Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog  

          povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih  

    odbora 

 

OBRAZAC 5B  - Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog  

          povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih  

    odbora 



 OBRAZAC 6   - Rješenje o imenovanju biračkih mjesta 

 

OBRAZAC 7  - Rješenje o određivanju biračkog odbora 

 

   OBRAZAC 8  - Glasački listić  

 

   OBRAZAC 9  - Zapisnik o radu biračkog odbora 

 

   OBRAZAC 10  - Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva. 

 

4. Obrasci iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa mogu se preuzeti u sjedištu Općinskog 

izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, u Općini 

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili se isti mogu preuzeti na službenoj Internet 

stranici Općine Kalnik www.kalnik.hr.  

 

5. Ove Obvezatne upute objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Kalnik i na službenoj 

Internet stranici Općine Kalnik. 

  

 

                  PREDSJEDNICA: 

                                                                                                             Martina Blažinčić, v.r. 
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