
 

 

EPIDEMIOLOŠKE UPUTE  

ZA ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH IZBORNIH SKUPŠTINA 
U ZAJEDNICI UTEMELJITELJA HDZ-a „DR. FRANJO TUĐMAN“ 

- županijskim predsjednicima i tajnicima ZU HDZ-a 

- svim sudionicima županijskih skupština  

Uvod 

Mandat nacionalnih i županijskih tijela Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ završava za šest mjeseci 

odnosno najkasnije u siječnju 2021. Uobičajeno unutarstranački izbori na razini županijskih zajednica bili bi održani 

tijekom studenoga i prosinca.  

Zbog pandemije izazvane COVID-19 odlučeno je da će se 21 županijska izborna skupština održati najvećim dijelom 

tijekom rujna. Prva skupština održat će se 25. kolovoza, a proces održavanja izbora na županijskoj razini završit će 

do 11. listopada 2020. Prema javno dostupnim informacijama i izjavama nadležnih stručnjaka, epidemiološka 

situacija ostat će do rujna povoljna, no postoji vjerojatnost da početkom sezonske gripe u kombinaciji s 

koronavirusom, rizik za održavanje većih skupova postane prevelik. Tim više što je dominantna starosna dob 

utemeljitelja iznad 60 godina. 

Odabir dvorane prema očekivanom odazivu na županijske skupštine 

Kod odabira dvorane za održavanje skupštine, županijski predsjednik treba voditi računa o funkcionalnom, a manje 

o reprezentativnom uvjetu. Prema odazivu na prošlim izbornim skupštinama 2016./2017. uglavnom je bilo 100 do 

150 utemeljitelja po županijskoj skupštini, izuzev gradske zajednice Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske na kojoj 

je bilo blizu 300, odnosno 250 utemeljitelja. 

 Prilikom procjene očekivanog odaziva utemeljitelja na županijsku skupštinu treba brojku pomnožiti x 3 (npr. 

očekuje se 100 utemeljitelja, treba odabrati dvoranu koja može primiti 300 sjedećih mjesta).  

 Preporučuje se odabir većih dvorana poput vatrogasnih domova koji imaju i opciju vanjske terase. 

 Prostor treba biti prozračan i prozore treba ostaviti otvorene. 

 Izbjegavati podrumske prostorije. 

Pozivanje utemeljitelja i uzvanika 

 Prilikom pozivanja uzvanika županijski predsjednik informiraju uzvanike o važećim mjerama, daju upute i 

informacije. 

 Potrebno je izraditi popis sudionika (popis nazočnih utemeljitelja i popis gostiju). 

Vidljive obavijesti 

 Na ulazu u prostor objekta ili neposredno nakon ulaza na vidljivom mjestu, potrebno je postaviti obavijest o 

obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo. 

  

 



 

 

Označavanje sjedećih mjesta 

 Potrebno unaprijed označiti sva sjedeća mjesta, međusobno ih udaljiti najmanje 1,5 metar te ograničiti dolazak 

na najviše onoliko sudionika koliko ima označenih mjesta. 

Ulazak u prostor i raspored sjedenja 

 Sudionici / uzvanici trebaju ulaziti u prostor gdje se održava okupljanje tako da se ne zadržavaju i ne grupiraju 

te da čim kraćim putem dođu do svog mjesta.  

 Također se preporučuje da raspored sjedenja bude točno utvrđen i nepromijenjen tijekom okupljanja. 

Evidencija sudionika 

 Prije i nakon upisivanja u evidenciju, posjetitelj treba dezinficirati ruke.  

 Obvezuje se županijskog predsjednika za vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata 

u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 te dostavljanje evidencije teritorijalno nadležnoj službi civilne 

zaštite Ravnateljstva Civilne zaštite i glavnom tajniku Zajednice kao i čuvanje evidencije u arhivi županijske 

zajednice.  

 U evidenciji će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime, broj telefona i potpis sudionika. 

 Mjerenje tjelesne temperature prije okupljanja. Svi sudionici okupljanja obvezni su pri ulasku izmjeriti tjelesnu 

temperaturu. Ako je viša od 37,2°C ili ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se 

na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), ne može sudjelovati u okupljanju. 

 Svojim potpisom sudionik okupljanja potvrđuje da je izmjerio tjelesnu temperaturu i da nije viša od 37,2°C, da 

se osjeća dobro i da nema ukućana u samoizolaciji, da nije boravio unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu 

odnosno ako jest da ima negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, da nije u proteklih 14 dana imao kontakt 

s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom te da nema niti jedan od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, 

nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha. 

Maske za lice 

 Obvezuje se korištenje zaštitne maske za lice ili medicinskih maski za sve sudionike na okupljanjima osim 

glazbenika.  

 Zaštitne maske će nabaviti županijska zajednica ili nacionalna organizacija. 

 Treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. 

Izvori: Hrvatski zavod za javno zdravstvo  

 Upute i preporuke za okupljanja za 100 ili više sudionika: https://www.koronavirus.hr/upute-i-preporuke-za-

okupljanja/732  

 Odluka o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice: https://www.koronavirus.hr/odluka-o-nuznoj-mjeri-

obaveznog-koristenja-maski-za-lice/734 

 Tko ne treba nositi masku? https://www.koronavirus.hr/tko-ne-treba-nositi-masku/738 

Ur. br: 12/9-20/603 

Zagreb, 1. kolovoza 2020. 

    Glavni tajnik  

Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ 

  Gordan Hanžek 
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