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: 05-21/790 od 18. listopada 2021. godine,
Središnje izborno povjerenstvo Hrvatske demokratske zajednice na sjednici održanoj 17.
svibnja 2022. godine, donijelo je:

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
ZA XIX. OPĆI SABOR HDZ-a

1. Predsjedništvo HDZ-a donijelo je Odluku o sazivanju i održavanju XIX. Općeg sabora
Hrvatske demokratske zajednice – izbornog, koja je stupila na snagu 15. svibnja 2022.
godine.
XIX. Opći sabor HDZ-a će se održati u subotu 11. lipnja 2022. godine s početkom u 10,00
sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
/članak 11. stavak 1. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u/
2. Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a (SIP) mjerodavno je za provođenje kandidacijskog
postupka za izbor članova Predsjedništva HDZ-a i članova Nacionalnog odbora HDZ-a koji
se biraju na Općem saboru.
/članak 34. stavak 2. i članak 57. stavak 1. Pravilnika/
3. Poziv predsjednika HDZ-a na Opći sabor koji sadrži prijedlog dnevnog reda i naputak
Središnjeg izbornog povjerenstva o načinu i rokovima kandidiranja za dužnosti i tijela koja
se biraju, mora biti uručen članovima (izaslanicima) Općeg sabora najkasnije 15 dana prije
njegovog održavanja, odnosno do:
26. svibnja 2022. godine /četvrtak/
/članak 11. stavak 4. i članak 12. Pravilnika/
4. Središnje izborno povjerenstvo će pripremiti i objaviti Redoslijed izbornih radnji i tijek
rokova za XIX. Opći sabor HDZ-a te obrasce kandidature i obrasce za prikupljanje potpisa
potpore kandidaturama za izbor članova Predsjedništva HDZ-a i članova Nacionalnog
odbora HDZ-a, najkasnije 15 dana prije održavanja Općeg sabora, odnosno do:
26. svibnja 2022. godine /četvrtak/
/članak 35. stavak 2. alineja 4. i članak 49. Pravilnika/
5. Kandidature za člana Nacionalnog odbora HDZ-a moraju biti podržane s najmanje 5%
odnosno 87 potpisa od ukupnog broja članova (izaslanika) Općeg sabora.
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Kandidature za člana Predsjedništva HDZ-a moraju biti podržane s najmanje 10% odnosno
174 potpisa od ukupnog broja članova Općeg sabora HDZ-a, a koji se biraju po 2 iz svake
od pet skupina županijskih organizacija HDZ-a i to:
− Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska,
Virovitičko-podravska,
− Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinskozagorska, Međimurska,
− Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
− Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka,
− Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovačko-neretvanska.
Kandidature s potpisima potpore moraju prispjeti (biti zaprimljene) u Središnje izborno
povjerenstvo na propisanim obrascima najkasnije 48 sati prije održavanja Općeg sabora,
odnosno do
9. lipnja 2022. godine /četvrtak/do 11,00 sati
/članak 74. stavak 2. i 3. Statuta HDZ-a i članak 58. stavak 1. Pravilnika/
6. Središnje izborno povjerenstvo će provjeriti ispravnost potpisa potpore kandidatima i utvrditi
pravovaljanost podnijetih pojedinačnih kandidatura te utvrditi zbirnu listu kandidata za izbor
članova Predsjedništva HDZ-a i zbirnu listu kandidata za izbor članova Nacionalnog odbora
HDZ-a (izborne liste), do
11. lipnja 2022. godine /subota/
/članak 50. Pravilnika/

7. SJEDNICA XIX. OPĆEG SABORA HDZ-a će se održati
11. lipnja 2022. godine /subota/ od 10,00 sati
7.1 Središnje izborno povjerenstvo će predati pravovaljanu zbirnu listu kandidata za izbor
članova Predsjedništva HDZ-a Izbornom povjerenstvu za izbor članova Predsjedništva HDZ-a
i pravovaljanu zbirnu listu kandidata za izbor članova Nacionalnog odbora HDZ-a Izbornom
povjerenstvu za izbor članova Nacionalnog odbora HDZ-a, odmah po njihovom izboru na
zasjedanju Općeg sabora HDZ-a.
/članak 61. Pravilnika/
7.2 Izborno povjerenstvu za izbor članova Predsjedništva HDZ-a podnosi izbornu listu na
usvajanje Općem saboru HDZ-a te neposredno provodi izborni postupak izbora 10 članova
Predsjedništva HDZ-a, a Izborno povjerenstvu za izbor članova Nacionalnog odbora HDZ-a
podnosi izbornu listu na usvajanje Općem saboru HDZ-a te neposredno provodi izborni
postupak izbora 40 članova Nacionalnog odbora HDZ-a.
/članak 61. Pravilnika/
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7.3 Nakon završetka izbornog postupka i prebrojavanja glasova, Izborno povjerenstvu za izbor
članova Predsjedništva HDZ-a i Izborno povjerenstvu za izbor članova Nacionalnog odbora
HDZ-a utvrđuju rezultate izbora za članove Predsjedništva HDZ-a i članove Nacionalnog
odbora HDZ-a, sastavljaju i potpisuju izviješća o rezultatima glasovanja koja podnose Općem
saboru HDZ-a te proglašavaju izabrane članove Predsjedništva HDZ-a i članove Nacionalnog
odbora HDZ-a.
/članak 42. i članak 78. Pravilnika/

Ur.br: 17-22/310
Zagreb, 17. svibnja 2022.
Predsjednik
Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a
Damir Sesvečan, dipl. iur. univ. spec. oec.
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