Na temelju odredbe članka 21., stavka 4. i 5. Pravilnika Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo
Tuđman“, Predsjedništvo Zajednice utemeljitelja, na sjednici održanoj 28. listopada 2020., donijelo je

ODLUKU
o načinu i rokovima nastavka održavanja redovnih izbora
u Zajednici utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“

I.
Zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, a u svrhu zaštite sudionika izbornog postupka,
članova utemeljitelja (birača) i članova izbornih tijela, te sprečavanja širenja zaraze prilikom održavanja
izbora, nastavak izbora provest će se na način i u rokovima utvrđenim ovom Odlukom.
II.
Provođenje redovnih izbora u Zajednici utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ (u daljnjem tekstu:
Zajednica) nastavit će se s danom 28. listopada 2020. godine.
III.
Pravo sudjelovanja na izborima imaju svi utemeljitelji HDZ-a upisani u Središnji registar utemeljitelja
Zajednice najkasnije do 27. listopada 2020. godine u 24,00 sata.
Obrasci kandidatura i obrasci potpisa potpore kandidaturama za izbor članova županijskih odnosno
nadzornih odbora te izaslanika na Sabor Zajednice utvrđeni prije donošenja Odluke o privremenoj
odgodi održavanja županijskih izbornih skupštini u Zajednici od 24. kolovoza 2020. godine su važeći.
Prikupljeni potpisi potpore kandidaturama na propisanim obrascima su važeći.
Kandidacijski postupak produžuje se zaključno s 23. studenoga 2020. u 12,00 sati.
IV.
Dana 6. prosinca 2020. godine, na biračkim mjestima koji će utvrditi glavni tajnik Zajednice, u vremenu
od 10,00 do 14,00 odnosno do 16,00 sati, održat će se:

1. izbori za županijske odbore Zajednice
2. izbori za nadzorne odbore županijskih zajednica
3. izbori za izaslanike na Sabor Zajednice
Kandidate za tijela i dužnosti biraju svi članovi odgovarajuće županijske zajednice.

Predsjedništvo će zasebnom Odlukom utvrditi broj članova županijskih odbora i izaslanika na Saboru
po županijskim zajednicama koji se biraju.
V.
Glavni tajnik odredit će broj biračkih mjesta te imenovati sastav biračkih odbora i izbornih povjerenstva
na razini županijskih zajednica najkasnije do 24. studenoga 2020. u 12,00 sati.
Članovi biračkih odbora i izbornih povjerenstva su članovi Hrvatske demokratske zajednice, a
predsjednik Izbornog povjerenstva u pravilu je član Zajednice.
VI.
U slučaju ponavljanja izbora na određenom biračkom mjestu, ponovljeni izbori održat će se dana 13.
prosinca 2020. sukladno odluci izbornog povjerenstva dotične županijske zajednice odnosno u slučaju
žalbe na odluku izbornog povjerenstva, Povjerenstvu za prigovore sukladno članku 17. Propisnika o
postupku provedbe unutarstranačkih izbora u Zajednici.
VII.
Po završetku unutarstranačkih izbora u županijskim zajednicama, sukladno epidemiološkoj situaciji,
održat će se VIII. Sabor Zajednice.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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