
Na temelju članka 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Kaštela
("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 2/14 i 10/18)  Izborno povjerenstvo Grada Kaštela za izbor
članova Vijeća mjesnih odbora propisuje
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        OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PROVEDBU IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1.  Kandidiranje i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora Kaštel Sućurac, Kaštel   
Gomilica, Kaštel Kambelovac,  Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi, Kaštel Štafilić, Radun  
i  Rudine obavljat će se isključivo  na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
2.  Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake VMO.
3.  Ako  za  pojedine  radnje  u  postupku  provedbe  izbora  nije  Obvezatnim  uputama  utvrđen
odgovarajući obrazac, Izborno povjerenstvo će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće
izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama zakona.
4.  Obrasci za  kandidiranje su:
- VMO-1  - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća        

        mjesnog odbora
- VMO-2   - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora
- VMO-3   - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
- VMO-4   - Očitovanje o prihvaćanju kandidature
5.  Obrasci za provedbu izbora su:
- VMO-5   - Rješenje o određivanju biračkih mjesta
- VMO-6   - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora
- VMO-7   - Rješenje o imenovanju biračkog odbora
- VMO-8   - Glasački listić za izbore za članove vijeća mjesnih odbora
- VMO-9  -  Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora
- VMO-10 - Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora

5. Obrasci za  kandidiranje dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Kaštela
    www.kastela.hr
6. Riječi i pojmovi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
7. Ove obvezatne upute objaviti će se na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada 
Kaštela www.kastela.hr


