
                            
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

OPĆINE PAŠMAN 

 

KLASA: 012-03/22-01/1 

URBROJ: 2198-17-05/01-22-3  

Pašman, 9. ožujka 2021. god. 

 

 

Na temelju Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman 

(''Službeni glasnik Općine Pašman“, br. 1/22 – u daljnjem tekstu: Odluka), Općinsko 

izborno povjerenstvo Općine Pašman dana 9. ožujka 2022. godine propisuje 

 

 

OBVEZANTE UPUTE BROJ  II 

o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora 

za vijeća mjesnih odbora 

 

 

Članak 1. 

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pašman provodit će se 

isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 

 

Članak 2. 

Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OVM. 

 

Članak 3. 

Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, 

Općinsko izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće 

izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s Odlukom o pravilima za izbor 

vijeća mjesnih odbora i Zakonom o lokalnim izborima. 

 

Članak 4. 

U postupku kandidiranja i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Pašman koristit će se slijedeći obrasci:  

- OVM-1 - prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora, 

- OVM-2 - prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog  

odbora, 

- OVM-3 – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća, 

- OVM-4 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva za 

provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- OVM-5 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 

- OVM-6- rješenje o određivanju biračkih mjesta, 

- OVM -7- rješenje o biračkim odborima, 

- OVM-8- glasački listić, 

- OVM-9- Zapisnik o radu biračkog odbora, 

- OVM-10- Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pašman. 



 

Članak 5. 

Obrasci iz članka 4. ovih Uputa mogu se dobiti u Općinskom izbornom povjerenstvu 

ili se mogu skinuti sa službene internetske stranice Općine Pašman. 

 

Članak 6. 

Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici 

Općine Pašman, a stupaju na snagu 9. ožujka 2022. godine.   

 
                                                                                           

 

        

      Općinskog izbornog povjerenstva 

                   Općine Pašman 

 


