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

Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tisno 

za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno propisuje 

 

OBVEZATNE UPUTE VMO- II 

OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA 

 

 

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Tisno obavljati će se isključivo na obrascima propisanima ovim Obvezatnim uputama. 

 

2. Obrasci će nositi oznake VMO. Ako za pojedine izborne radnje nije ovim Obvezatnim 

uputama utvrđen odgovarajući obrazac Izborno povjerenstvo će odrediti sadržaj i oblik 

obrasca u skladu s odredbama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Tisno. 

 

3. Obrasci za provođenje izbora su:  

 

- VMO- 1/a    -   prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka za članove  
                        vijeća mjesnog odbora Betina, 

VMO- 1/b   -   prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka za članove  

                        vijeća mjesnog odbora Dazlina, 

VMO-  1/c   -  prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka za članove 

                       vijeća mjesnog odbora Dubrava kod Tisna 

VMO-   1/d   - prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka za članove 

                        vijeća mjesnog odbora Jezera  

VMO-  1/e   -  prijedloga kandidacijske liste političke stranke/stranaka za članove  

                        vijeća mjesnog odbora Tisno  

 

- VMO-  2/a     - prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća  
                         mjesnog  odbora Betina  

                   VMO- 2/b      - prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća  

                                            Mjesnog odbora Dazlina 

                   VMO- 2/c     -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog 

                                           odbora Dubrava kod Tisna  

                    VMO- 2/d    - prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog  

                                           odbora Jezera 

                    VMO- 2/e    - prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog 

                                            odbora Tisno 

 

- VMO- 3        -  popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe  

                         grupe birača  

 

- VMO- 4  -      očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog 

                        odbora 

 

- VMO -5   - izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastava izbornog  

                    povjerenstva za provedbu izbora 



-  VMO- 6    -  izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog  sastava izbornog  

                      povjerenstva za provedbu izbora 

-  VMO- 7      - izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu  

                             izbora 

 

- VMO- 8      - rješenje o određivanju biračkog mjesta 

- VMO- 9      - rješenje o imenovanju biračkog odbora 

 

- VMO-10      - glasački listić 

 

- VMO- 11     - zapisnik o radu biračkog odbora 

- VMO- 12      - zapisnik o radu izbornog povjerenstva  

 

4.  Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio obvezatnih uputa. 

 

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Tisno te na službenim web stranicama Općine Tisno www.tisno.hr.  
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