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Korčula, 18. rujna 2015. 
 

Na temelju članaka 36. stavka 1. točke 3. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i 
mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14), Izborno povjerenstvo propisuje 
 

OBVEZATNE UPUTE broj MS – 2 
 

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEBU IZBO RA  
ZA ČLANOVE VIJE ĆA GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA 

 
1. U postupak kandidiranja i provedba izbora članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na 

području Grada Korčule primjenjivat će se obrasci propisanim ovim Obvezatnim uputama.  
 

2. Obrasci za postupak kandidiranja i provedbu izbora su: 
− OMS – 1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za  
                      članice/članove vijeća  
− OMS – 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove vijeća   
− OMS – 3 - Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača. 
− OMS – 4 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature  
− OMS – 5 - Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana stalnog sastava Izbornog 
                      Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih   
                      odbora 
− OMS – 6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava Izbornog 
                      Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih   
                      odbora 
− OMS – 7 -  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana biračkog odbora za provedbu izbora za                    

                 članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora 
− OMS – 8 - Glasački listić za izbore članica/članova    
− OMS – 9 - Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća.  

     
Obrasci OMS - 1, OMS - 2, OMS - 3 i OMS - 4 mogu se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za 

opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, svakim radnim danom, ili dobiti putem e-pošte 
srdjan.mrse@korcula.hr ,ili preuzeti sa internetske stranice  Grada Korčula www.korcula.hr. (link/lokalna 
samouprava/mjesna samouprava/izbori za GK i MO Grada Korčule/izbori za članove vijeća gradskih kotara i 
mjesnih odbora-2015.) 
 

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

6. Za ovjeravanje pečatom izjava, zapisnika, glasačkih listića i po potrebi drugih akata koje donosi 
ovo Izborno povjerenstvo, uporabit će se pečat Gradskog vijeća Grada Korčule.  
 

7. Veličina i boja glasačkog listića utvrđuje se u veličini formata A4, i u bijeloj boji. 
 

8. Ove Obvezatne upute objavit će se na internetskim stranicama Grada Korčule, a stupaju na snagu 
danom 24. rujna 2015. godine. 
 
                                                                                                                                    PREDSJEDNICA              
                                                                                                                        Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur.                                  


