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    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

       SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. alineja 4. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj 

demokratskoj zajednici – integralna verzija, Ur.broj: 05-21/566 od 30. kolovoza 2021. godine, 

Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine, 

donijelo je: 

 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA  

IZBORNE SKUPŠTINE OPĆINSKIH I GRADSKIH ORGANIZACIJA I 

ORGANIZACIJA HDZ-a GRADSKIH ČETVRTI (OKVIRNI) 

 

 

1. Nacionalno vijeće HDZ-a donijelo je 12. srpnja 2021. godine Odluku o održavanju redovnih 

unutarstranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici.  

Izborne skupštine općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti 

(u daljnjem tekstu: lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a) će se održati u razdoblju  

od 18. listopada do 14. studenoga 2021. godine. 

 

2. Odbori lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a, će u okviru rokova utvrđenih odlukom 

Nacionalnog vijeća i temeljem konzultacija s županijskim odborima odnosno Gradskim 

odborom Grada Zagreba, sazvati izborne skupštine lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a 

/članak 11. stavak 1. Pravilnika  o unutarstranačkim  izborima u HDZ-u (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik)/ 

 

3. Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a mjerodavno je za cjelokupno provođenje 

unutarstranačkih izbora, a općinska i gradska izborna povjerenstva i izborna povjerenstva 

HDZ-a gradskih četvrti (u daljnjem tekstu: lokalna i mjesna izborna povjerenstva) za 

provođenje izbora za dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornim skupštinama općinskih i 

gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti (općinskih i gradskih odbora, 

odbora HDZ-a gradskih četvrti i izaslanika na izbornu skupštinu županijske organizacije 

HDZ-a i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba) u okviru svog djelokruga rada 

/članak 34. stavak 2. i članak 36. stavak 2. Pravilnika/ 

 

4. Lokalna i mjesna izborna povjerenstva će sukladno ovom okvirnom Redoslijedu izbornih 

radnji i tijeku rokova za izborne skupštine općinskih i gradskih organizacija i organizacija 

HDZ-a gradskih četvrti i prema predlošcima Središnjeg izbornog povjerenstva, pripremiti i 

objaviti redoslijede izbornih radnji i tijek rokova za provođenje izbora te obrasce 

kandidatura za izbor na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornim skupštinama lokalnih 

i mjesnih organizacija HDZ-a kojima su mjerodavni, najkasnije 15 dana prije održavanja 

izborne skupštine, ovisno o terminu njenog održavanja, tj. u razdoblju  

od 3. listopada 2021. godine do 30. listopada 2021. godine 

/članak 36. stavak 2. alineja 3. i članak 49. Pravilnika/ 
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5. Pozivi predsjednika lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a na izbornu skupštinu, koji 

sadrže prijedlog dnevnog reda i naputak mjerodavnog lokalnog ili mjesnog izbornog 

povjerenstva o načinu i rokovima kandidiranja za dužnosti i tijela koja se biraju, moraju biti 

uručeni članovima izborne skupštine 15 dana prije njenog održavanja, a ovisno o terminu  

održavanja skupštine, tj. u razdoblju  

od 3. listopada 2021. godine do 30. listopada 2020. godine 

/članak 11. stavak 4. i članak 12. stavak 2. Pravilnika/ 

 

6. Kandidature za izbor na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornim skupštinama lokalnih 

i mjesnih organizacija HDZ-a, s najmanje 5% potpisa ali ne s manje od 5 potpisa potpore 

članova skupštine, moraju prispjeti (biti zaprimljene) na propisanim obrascima u 

mjerodavna lokalna odnosno mjesna izborna povjerenstva najkasnije 48 sati prije dana 

održavanja izborne skupštine, a ovisno o terminu njenog održavanja, tj. u razdoblju  

od 16. listopada 2021. godine do 12. studenog 2021. godine 

/članak 57. stavak 2. i članak 58. stavak 2. Pravilnika/ 

 

7. Lokalna i mjesna izborna povjerenstva će provjeriti ispravnost potpisa potpore kandidatima 

te utvrditi liste kandidata za izbor na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornim 

skupštinama lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a te ih predati izbornim povjerenstvima 

izabranim na izbornim skupštinama, odmah po njihovom izboru /članak 50. i članak 61. 

Pravilnika/ 

 

8. Izborna povjerenstva izabrana na izbornim skupštinama lokalnih i mjesnih organizacija 

HDZ-a, koja neposredno provode izborni postupak izbora općinskih i gradskih odbora, 

odbora HDZ-a gradskih četvrti i izaslanika na izbornu skupštinu županijske organizacije 

HDZ-a i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, će po preuzimanju utvrđenih lista 

kandidata (izbornih lista) od lokalnih i mjesnih izbornih povjerenstva, izborne liste podnijeti 

skupštini na usvajanje /članak 61. Pravilnika/. 

 

9. Nakon završetka izbornog postupka i prebrojavanja glasova, izborna povjerenstva utvrđuju 

rezultate izbora te o rezultatima glasovanja za dužnosti i tijela koja se biraju na izbornoj 

skupštini lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a sastavljaju i potpisuju izviješća koja podnose 

skupštini te proglašavaju izabrane /članak 78. Pravilnika/. 

 

Ur.br: 17-21/577 

Zagreb, 31. kolovoza 2021.  

 

                      Predsjednik  

Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a 

         

        Damir Sesvečan, dipl. iur. univ. spec. oec. 


