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Na temelju čl. 32 Pravilnika o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, na 12. 

Sjednici Nacionalnog odbora MHDZ-a, donosimo, 

UPUTE O PROVOĐENJU UNUTARSTRANAČKIH IZBORA U MLADEŽI 

HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 

1) Na temelju odluke Nacionalnog odbora MHDZ-a, 20. rujna 2021., raspisani su 

unutarstranački izbori u Mladeži i sazvan je Izborni Sabor MHDZ-a za 12. prosinca 

2021.godine. 

Predsjednici ŽIP-a su dužni zapisnik s rezultatima izbora poslati SIP-u odmah nakon 

završetka brojanja glasova na e-mail mhdz@mhdz.hr. 

2) Izborne skupštine Mladeži na razinama temeljnih i područnih organizacija će se održati od 

08. do 15. listopada 2021. godine (zapisnici se dostavljaju tajniku gradske organizacije). 

3) Izborne skupštine općinskih i gradskih organizacija će se održati od 28. listopada 2021. do 

5.studenog 2021.godine (zapisnici se dostavljaju tajniku županijske organizacije). 

4) Izborne skupštine Mladeži, na županijskoj razini i u Gradu Zagrebu provest će se od 19. 

studenog do 23.studenog 2021. godine (zapisnici se dostavljaju glavnom tajniku MHDZ-a 

na e-mail mhdz@mhdz.hr). 

5) 28.studenog 2021. godine će se održati izbori po principu „ jedan član - jedan glas“ za 

članove predsjedništva (predsjednika, zamjenika predsjednika, dopredsjednike i članove 

predsjedništva MHDZ-a na nacionalnoj razini). Svaka županijska organizacija će prijaviti 

Nacionalnom izbornom povjerenstvu najmanje pet dana prije održavanja Izborne skupštine 

jednu ili više lokacija na kojima će se osigurati glasovanje.  

U slučaju više biračkih mjesta od jednog, svaka županijska organizacija je dužna podijeliti 

gradove i općine po biračkim mjestima te je isto potrebno naglasiti u pozivu članstvu, kao i na 

službenoj facebook stranici, kako bi članstvo znalo gdje je njihovo biračko mjesto.  
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6.) Mogući drugi krug izbora za predsjednike općinskih, gradskih i županijskih organizacija 

MHDZ-a, organizacija MHDZ-a gradskih četvrti i Gradske organizacije HDZ-a Grada 

Zagreba će se održati 05.prosinca 2021.godine. 

7.) Izborni Sabor MHDZ-a će se održati 12. prosinca 2021. godine. 

8.) Nacionalno izborno povjerenstvo za provođenje izbora u Mladeži čine: Antonio Lozančić 

kao predsjednik te Ivica Rakušić, Tomislav Okroša, Miroslav Smetiško, Ivan Ljubičić i 

Nikola Meštrović kao članovi. 

9.) Nacionalno izborno povjerenstvo dužno je svim predsjednicima županijskih organizacija 

Mladeži te izabranim izbornim povjerenstvima dostaviti Upute za provođenje izbora i Odluku 

o rokovima i načinu kandidiranja za dužnosti i tijela MHDZ-a, koji su dužni proslijediti svim 

organizacijama Mladeži. 

10.) Zbog trenutne epidemiološke situacije preporučuje se provođenje izbornih skupština na 

način da teritorijalne organizacije odrede vremenski period (3 do 8 sati) u kojem će 

članovi/izaslanici pristupiti izboru dužnosnika i dužnosničkih tijela ubacivanjem glasačkog 

listića u glasačku kutiju. 

Nadležno izborno povjerenstvo je u tom slučaju zaduženo za provođenje izbora umjesto 

radnih tijela izabranih na skupštini, a posebno za zaprimanje kandidatura i davanje potvrda o 

istima, objavu kandidatura, brojanje glasačkih listića, utvrđivanje i objavu rezultata izbora te 

sastavljanje zapisnika o provedenim izborima.  

11.) Iz Izborna povjerenstva u sastavu 3-9 članova se na svim razinama trebaju izabrati do 24. 

rujna 2021. godine te su predsjednici ŽO MHDZ-a dužni poslati zapisnik sa županijske 

sjednice u kojem će biti jasno naznačeno tko su izabrani članovi Županijskog izbornog 

povjerenstva (ŽIP) na e-mail adresu mhdz@mhdz.hr . 

12.) Poziv svim članovima koji imaju pravo glasa treba biti poslan najkasnije 10 dana prije 

svake Izborne skupštine i to osobno, poštom preporučeno, elektroničkom poštom, SMS ili 

MMS porukom, porukom putem društvenih mreža ili mobilnih aplikacija, tj. na način da se 

može utvrditi vrijeme njegovog slanja odnosno primanja. 
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