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Na temelju članka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14.) Gradsko izborno povjerenstvo propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS II 

o obrascima za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora  

na području Grada Koprivnice 

 

 

1. Provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice obavljat će se na 

obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 

Obrasci za provođenje izbora  preuzimaju se isključivo na ovoj web stranici i nije dopušteno njihovo 

mijenjanje. 

 

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OMS. 

 

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Gradsko izborno 

povjerenstvo će kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i 

oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona. 

 

4. Obrasci za postupak kandidiranja su: 

 

- OMS–1.1  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Banovec 

- OMS–1.2  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Brežanec 

- OMS–1.3  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Centar 

- OMS–1.4  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Dubovec 

- OMS–1.5  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Ledinska 

- OMS–1.6  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Lenišće 



- OMS–1.7  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Miklinovec 

- OMS–1.8  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Podolice 

- OMS–1.9  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Taraščice 

- OMS–1.10  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka a članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Vinica 

- OMS–1.11  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Reka 

- OMS–1.12  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Kunovec breg 

- OMS–1.13  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Starigrad 

- OMS–1.14  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Draganovec 

- OMS–1.15  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Herešin 

- OMS–1.16  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Bakovčica 

- OMS–1.17  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Jagnjedovec 

- OMS–1.18  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove 

Vijeća Mjesnog odbora Štaglinec 

 

- OMS–2.1  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Banovec 

- OMS–2.2  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Brežanec 

- OMS–2.3  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Centar 

- OMS–2.4  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Dubovec 

- OMS–2.5  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Ledinska 

- OMS–2.6  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Lenišće 

- OMS–2.7  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Miklinovec 

- OMS–2.8  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Podolice 

- OMS–2.9  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Taraščice 

- OMS–2.10  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Vinica 

- OMS–2.11  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Reka 



- OMS–2.12  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Kunovec breg 

- OMS–2.13  Prijedlog za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Starigrad 

- OMS–2.14  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača nezavisne liste kandidatkinja/kandidata za 

članice/članove Vijeća Mjesnog odbora Draganovec 

- OMS–2.15  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Herešin 

- OMS–2.16  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Bakovčica 

- OMS–2.17  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Jagnjedovec 

- OMS–2.18  Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

Štaglinec 

 

- OMS - 3   Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača 

- OMS– 4   Očitovanje o prihvaćanju kandidature  

 

5. Obrasci za postupak izbora su: 

- OMS–5  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana stalnog sastava Gradskog izbornog   

povjerenstva  

- OMS–6  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava Gradskog izbornog 

povjerenstva  

- OMS–7  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora 

- OMS–8  Rješenje o određivanju biračkih mjesta 

- OMS–9  Rješenje o imenovanju biračkog odbora 

- OMS–10   Glasački listić za izbore za članice/članove Vijeća Mjesnog odbora 

- OMS–11  Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članica/članova Vijeća Mjesnog odbora 

- OMS–12  Zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova/članica Vijeća  

                 Mjesnog odbora 

 

 

6. Ove Obvezatne upute objavit će se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr 

 

 

PREDSJEDNICA: 

    Dubravka Kardaš,dipl.iur. 

 

 

 

 

http://www.koprivnica.hr/

