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    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

       SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO 

 

 

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

demokratskoj zajednici – integralna verzija, Ur.br: 05-20/768 od 19. listopada 2020. godine, 

Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a na sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine, donijelo 

je: 

 

 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA  

ZA IZBOR NA DUŽNOSTI I U TIJELA LOKALNIH, MJESNIH I  

PODRUČNIH ORGANIZACIJA HDZ-a  

 

 

1. Nacionalno vijeće HDZ-a donijelo je 19. listopada 2020. godine Odluku o načinu i 

rokovima nastavka održavanja unutarstranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 

(u daljnjem tekstu: Odluka) s čijim  stupanjem na snagu počinju teći izborni rokovi. 

Na izborima imaju pravo sudjelovati članovi upisani u evidenciju članstva HDZ-a 

najkasnije do 19. listopada 2020. godine do 24:00 sati. 

 

2. Unutarstranački izbori nastavit će se provoditi na način da će se: 

- izbori za predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih 

četvrti, potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti, predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a 

Grada Zagreba, potpredsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-

a Grada Zagreba, općinske i gradske odbore i odbore HDZ-a gradskih četvrti i izaslanike 

na izborne skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba (u daljnjem tekstu: na dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih 

organizacija HDZ-a) održati u nedjelju, 22. studenoga 2020. godine 

- drugi krug izbora za predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-

a gradskih četvrti, drugi krug izbora za predsjednike županijskih organizacija i Gradske 

organizacije HDZ-a Grada Zagreba, izbori za županijske odbore i Gradski odbor HDZ-

a Grada Zagreba i izbori za izaslanike na Opći Sabor HDZ-a održati u nedjelju,  

6. prosinca 2020. godine. 

 

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

unutarstranačkih izbora, a općinska, gradska i izborna povjerenstva HDZ-a gradskih četvrti, 

županijska izborna povjerenstva i izborno povjerenstvo Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba (u daljnjem tekstu: područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva) odnosno 

birački odbori za neposredno provođenje izbora, 

/članak 34., članak 35. i članak 36. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u/ 
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4. Središnje izborno povjerenstvo će utvrditi i ovjeriti popise članova koji imaju pravo 

sudjelovati u nastavku provođenja unutarstranačkih izbora na temelju podataka iz 

evidencije članstva HDZ-a koja se vodi u Glavnom tajništvu HDZ-a te ih dostaviti 

područnim, lokalnim i mjesnim izbornim povjerenstvima do 

 

22. listopada 2020. godine 

/članak 34. stavak 2. alineja 10. Pravilnika/ 

 

5. Obrasci kandidatura i obrasci za prikupljanje potpisa potpore kandidaturama kao i 

prikupljeni potpisi na obrascima potpisa potpore kandidaturama za izbor predsjednika i 

potpredsjednika općinskih i gradskih organizacija, organizacija gradskih četvrti, 

županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: 

predsjednika i potpredsjednika lokalnih, mjesnih i područnih organizacija HDZ-a) utvrđeni 

prije donošenja Odluke Nacionalnog vijeća HDZ-a o privremenoj odgodi održavanja 

unutarstranačkih izbora od 16. ožujka 2020. godine su važeći. 

Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će predmetne obrasce učiniti dostupnima 

potencijalnim kandidatima, koji ih do sada nisu preuzeli, najkasnije 30 dana prije 

održavanja izbora, dakle do  

22. listopada 2020. godine 

/članak 49. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u/ 

 

6. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će, u suradnji s odborima teritorijalnih 

organizacija HDZ-a, objavom na službenim mrežnim stranicama, službenim stranicama na 

društvenim mrežama i drugim dostupnim platformama organizacija HDZ-a, uputiti javni 

poziv za sudjelovanje na izborima za dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih 

organizacija HDZ-a najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora. U istom će roku uputiti 

pisani poziv ili obavijest članovima stranke na izbore za predsjednike i potpredsjednike 

lokalnih, mjesnih i područnih organizacija HDZ-a koji, između ostalog, sadrži naputak o 

načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja, dakle do 

 

22. listopada 2020. godine 

/članak 9. stavak 2. i 3. i članak 10. Pravilnika/ 

 

7. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će, prema predlošcima Središnjeg 

izbornog povjerenstva, pripremiti obrasce kandidatura za izbor općinskih i gradskih odbora 

i odbora HDZ-a gradskih četvrti (u daljnjem tekstu: odbori lokalnih i mjesnih organizacija 

HDZ-a), izaslanika na izborne skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije 

HDZ-a Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: izaslanici na izborne skupštine područnih 

organizacija HDZ-a) te potencijalnim kandidatima omogućiti njihovo preuzimanje radi 

prikupljanja potpisa potpore kandidaturama, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, 

dakle do 

6. studenoga 2020. godine 

/članak 49. Pravilnika/ 
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8. Kandidature za izbor predsjednika općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti, potpredsjednika općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti, predsjednika županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a 

Grada Zagreba i potpredsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a 

Grada Zagreba s najmanje 3% potpisa podrške svih članova odgovarajuće teritorijalne 

organizacije HDZ-a moraju prispjeti (biti zaprimljene) na propisanim obrascima u 

mjerodavna područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva, najkasnije 15 dana prije 

održavanja izbora, dakle do 

6. studenoga 2020. godine do 24:00 sati 

/članak 53. Pravilnika/ 

 

9. Predsjednici općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti će u 

suradnji s nadležnim lokalnim i mjesnim izbornim povjerenstvima objavom na službenim 

mrežnim stranicama, službenim stranicama na društvenim mrežama i drugim dostupnim 

platformama organizacija HDZ-a uputiti, uz javni poziv i pisani poziv odnosno obavijest 

članovima stranke na izbore za općinske i gradske odbore i odbore organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti i izaslanike na izborne skupštine županijskih organizacija i Gradske 

organizacije HDZ-a Grada Zagreba, koji, između ostalog, sadrži naputak o načinu, 

rokovima i uvjetima kandidiranja, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle 

do 

6. studenog 2020. godine 

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

 

10. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će najkasnije u roku od 48 sati od isteka 

roka za podnošenje kandidatura utvrditi listu kandidata za predsjednike i potpredsjednike 

općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti, predsjednike i 

potpredsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba te 

ih javno objaviti, a obavezno na mrežnim stranicama odgovarajućih organizacija HDZ-a, 

najkasnije do 

8. studenoga 2020. godine do 24:00 sati 

/članak 55. Pravilnika/ 

 

11. Izbori za dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih organizacija HDZ-a će se provesti  

na biračkim mjestima na kojima su bili provođeni unutarstranački izbori 15. ožujka 2020. 

godine s time da županijska izborna povjerenstva mogu odrediti veći broj biračkih mjesta u 

pojedinoj gradskoj organizaciji ili jedno biračko mjesto za više manjih općinskih 

organizacija HDZ-a, najkasnije 10 dana prije održavanja izbora, dakle do 

 

11. studenoga 2020. godine 

/članak 35. stavak 2. alineja 9. i članak 36a. stavak 1. Pravilnika/ 

 

12. Općinska i gradska izborna povjerenstva i izborna povjerenstva HDZ-a gradskih četvrti 

preuzimaju poslove, prava, dužnosti, obveze i ovlasti biračkih odbora iz njihovog 

djelokruga rada u provođenju izbora za dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih 
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organizacija HDZ-a ako je za područje jedne općinske, gradske ili organizacije HDZ-a 

gradske četvrti određeno jedno biračko mjesto  

/članak 36a. stavak 1. Pravilnika/ 

 

13. Kandidature za općinske i gradske odbore i odbore HDZ-a gradskih četvrti, izaslanike na 

izborne skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, s 

najmanje 5% potpisa potpore ali ne s manje od 5 potpisa izabranih izaslanika i izaslanika 

koji su to po položaju (članova skupštine) odgovarajuće organizacije HDZ-a, moraju 

prispjeti (biti zaprimljene) na propisanim obrascima u mjerodavna područna, lokalna i 

mjesna izborna povjerenstva, najkasnije 48 sati prije početka održavanja izbora, dakle do 

 

20. studenoga 2020. godine do 8:00 sati 

/članak 57. i 58. Pravilnika/ 

 

14. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će provjeriti ispravnost potpisa potpore 

kandidaturama te utvrditi liste kandidata za izbor članova općinskih i gradskih odbora i 

odbora HDZ-a gradskih četvrti te liste kandidata za izbor izaslanika na izborne skupštine 

županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, do  

 

20. studenoga 2020. godine do 24:00 sati 

/članak 50. Pravilnika/ 

 

15. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva provode glasovanje članova kojima je 

određena epidemiološka mjera samoizolacije, sukladno utvrđenim epidemiološkim 

mjerama, u 

subotu, 21. studenoga 2020. godine 

/članak 100d. stavak 1. Pravilnika/ 

 

16. Izbori za predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih 

četvrti, potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih 

četvrti, predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba, potpredsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba, općinske i gradske odbore i odbore HDZ-a gradskih četvrti, izaslanike na izborne 

skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba će se 

održati u 

nedjelju, 22. studenoga 2020. godine od 8:00 do 19:00 sati 

članak 5. stavak 1. Odluke i članak 66., članak 67. stavak 1. i članak 76. Pravilnika/ 

 

17. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će nakon prebrojavanja glasova utvrditi i 

objaviti rezultate izbora za dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih organizacija 

HDZ-a odmah po njihovom utvrđivanju te ih učiniti dostupnima članovima stranke i 

javnosti najkasnije tijekom 

23. studenoga 2020. godine 

/članak 75. Pravilnika/ 
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18. Predsjednici županijskih organizacija i predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba će u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima objavom na službenim 

mrežnim stranicama, službenim stranicama na društvenim mrežama i drugim dostupnim 

platformama organizacija HDZ-a uputiti, uz javni poziv i pisani poziv odnosno obavijest 

članovima stranke na izbore za županijske odbore i Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba i 

izaslanike na Opći Sabor HDZ-a, koji, između ostalog, sadrži naputak o načinu, rokovima 

i uvjetima kandidiranja, najkasnije do 

 

23. studenoga 2020. godine 

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

 

19. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će pripremiti obrasce kandidatura za izbor 

županijskih odbora i Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba i izaslanika na Opći Sabor 

HDZ-a te potencijalnim kandidatima omogućiti njihovo preuzimanje radi prikupljanja 

potrebnog broja potpisa potpore kandidaturama, najkasnije do 

 

23. studenoga 2020. godine 

/članak 49. i članak 75. Pravilnika/ 

 

20. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva će nakon proteka rokova za ostvarivanje 

zaštite izbornog prava utvrdit i objaviti konačne rezultate izbora za predsjednike i 

potpredsjednike područnih, lokalnih i mjesnih organizacija HDZ-a, odbore lokalnih i 

mjesnih organizacija HDZ-a i izaslanike na izborne skupštine područnih organizacija HDZ-

a. Utvrdit će i objavit i po dvoje kandidata koji ulaze u drugi krug izbora za predsjednike 

općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti te drugi krug izbora 

za predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba koji 

nisu izabrani potrebnom većinom u prvom krugu izbora, a najkasnije do  

 

26. studenoga 2020. godine 

/članak 74. Pravilnika/ 

 

21. Kandidature za izbor članova županijskih odbora i Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba 

i kandidature za izbor izaslanika na Opći Sabor HDZ-a s najmanje 5% potpisa potpore ali 

ne s manje od 5 potpisa izabranih izaslanika i izaslanika koji su to po položaju (članova 

skupštine) odgovarajuće organizacije HDZ-a, moraju prispjeti (biti zaprimljene) na 

propisanim obrascima u županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo 

HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije 48 sati prije početka održavanja izbora, dakle do 

4. prosinca 2020. godine do 8:00 sati 

/članak 57. Pravilnika/ 

 

22. Područna, izborna povjerenstva će provjeriti ispravnost potpisa potpore kandidaturama te 

utvrditi liste kandidata za izbor članova županijskih odbora i Gradskog odbora HDZ-a 

Grada Zagreba te za izbor izaslanika na Opći Sabor HDZ-a, do  
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4. prosinca 2020. godine do 24:00 sati 

/članak 50. Pravilnika/ 

 

23. Područna, lokalna i mjesna izborna povjerenstva provode glasovanje članova kojima je 

određena epidemiološka mjera samoizolacije, sukladno utvrđenim epidemiološkim 

mjerama, u 

subotu, 5. prosinca 2020. godine 

/članak 100d. stavak 1. Pravilnika/ 

 

24. Drugi krug izbora za predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti, predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a 

Grada Zagreba, županijske odbore i Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba i izaslanike na 

Opći Sabor HDZ-a će se održati u 

 

nedjelju, 6. prosinca 2020. godine od 8:00 do 19:00 sati 

/članak 6. stavak 1. Odluke i članak 74. Pravilnika/ 

 

 

Ur.br: 17-20/776 

Zagreb, 20. listopada 2020. godine 

 

 

                      Predsjednik  

Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a 

 

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


