
   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

OPĆINSKA ORGANIZACIJA HDZ-A NUŠTAR 

TEMELJNA ORGANIZACIJA HDZ-a CERIĆ 

 

 

 

Ur.broj: 03/2021 

Cerić, 15. rujna 2021. 

 

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj 

zajednici, Ur.broj: 05-20/768 od 19. listopada 2020. godine i Odluke o sazivanju Izborne 

skupštine temeljne organizacije HDZ-a Cerić od 15. rujna 2021. godine, upućujem Vam  

 

 

P O Z I V 

na izbornu skupštinu temeljne organizacije  

HDZ-a Cerić 

 

 

koja će se održati 

 

u Ceriću 08. listopada 2021. godine u  20,00 sat u Domu kulture  

 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

Predsjednik 

Temeljne organizacije HDZ-a  

 

Ivan Nedoklan 

 

 

 

 

Privitak:  

1. Prijedlog dnevnog reda  

2. Naputak o načinu kandidiranja 

 

 



 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA: 

 

1. Otvaranje izborne skupštine temeljne organizacije HDZ-a 

2. Izbor Radnog predsjedništva 

3. Usvajanje dnevnog reda  

4. Usvajanje Poslovnika o radu izborne skupštine  

5. Izbor radnih tijela: 

a. zapisničara 

b. dva ovjerovitelja zapisnika 

c. Povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova 

d. Izbornog povjerenstva  

6. Pozdravni govori  

7. Izvješće o radu predsjednika temeljne organizacije HDZ-a  

8. Rasprava o izvješću o radu predsjednika temeljne organizacije HDZ-a 

9. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje broja nazočnih članova 

10. Izvješće izbornog povjerenstava o podnijetim kandidaturama i usvajanje lista kandidata 

(izbornih lista) za izbor: 

a. predsjednika 

b. potpredsjednika 

c. članova izvršnog odbora 

d. izaslanika na izbornu skupštinu /općinske/gradske organizacije HDZ-a 

11. Izbori 

12. Izvješće izbornih povjerenstva o rezultatima glasovanja i proglašavanje izabranih: 

a. predsjednika 

b. potpredsjednika 

c. članova izvršnog odbora 

d. izaslanika na izbornu skupštinu /općinske/gradske organizacije HDZ-a 

13.  Zaključivanje rada izborne skupštine  

Himna HDZ-a „Bože čuvaj Hrvatsku“ 
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HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

                                                                                                              OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

 HDZ-a NUŠTAR 

                                                            

 

 

Na temelju članka 12. stavak 2. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj 

demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-18/768 od 19. listopada 2020. godine, općinsko izborno 

povjerenstvo HDZ-a općine Nuštar, na sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, donijelo je: 

 

 

N A P U T A K  

O NAČINU, UVJETIMA I ROKOVIMA KANDIDIRANJA NA  

DUŽNOSTI I U TIJELA KOJA SE BIRAJU NA IZBORNOJ SKUPŠTINI 

TEMELJNE ORGANIZACIJE HDZ-a CERIĆ 

 

 

1. Članovi temeljne organizacije HDZ-a Cerić, koji ujedno čine izbornu skupštinu temeljne 

organizacije, mogu se kandidirati, birati i biti birani na dužnosti i u tijela koja se biraju na 

skupštini, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u. 

 

2. Na izbornoj skupštini temeljne organizacije biraju se: 

a) predsjednik 

b) potpredsjednik 

c) izvršni odbor 

d) izaslanici na izbornu skupštinu općinske organizacije 

 

3. Kandidature za dužnosti i tijela (iz točke 2.) koja se na skupštini podnose se na propisanim 

obrascima najkasnije 48. sati prije održavanja izborne skupštine odnosno najkasnije do 5. 

listopada 2021. godine do 21,00 sati općinskom izbornom povjerenstvu općine Nuštar osobno 

ili na e-mail: veparde@gmail.com. 

 

4. Obrasci kandidature mogu se preuzeti u općinskom izbornom povjerenstvu od 28. rujna 2021. 

godine na način da ih se zatraži osobno, e-mailom na e-mail: veparde@gmail.com ili 

kontaktiranjem na telefon broj: 0992144945. 

 

5. Kandidature za dužnosti i tijela koja se biraju na izbornoj skupštini moraju biti podržane s 

najmanje 5% potpisa ukupnog broja članova skupštine, odnosno s 11 potpisa članova. 

 

6. Općinsko izborno povjerenstvo će po završetku kandidacijskog postupka utvrditi ispravnost 

potpisa podrške i pravovaljanost kandidatura te utvrditi liste kandidata (izborne liste) za 

dužnosti i tijela koja se biraju na izbornoj skupštini navodeći kandidate na listi prema 

abecednom redu prezimena. 
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7. Izborni postupak na izbornoj skupštini provodi izborno povjerenstvo izabrano na skupštini 

temeljne organizacije, koja će, odmah po njihovom izboru, preuzeti utvrđene liste kandidata 

(izborne liste) od općinskog izbornog povjerenstva te ih podnijeti skupštini na usvajanje, a 

potom i neposredno provesti izbore za dužnosti i tijela koja se biraju. 

 

Ur.broj: 04/2021 

Nuštar, 15. rujna 2021. 

 

Predsjednik 

OIP-a HDZ-a Nuštar 

Drago Ereš 


