MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
Youth of Croatian Democratic union

Zagreb, 17. studenoga 2020.
Na temelju čl. 32 Pravilnika o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, na X.
Sjednici Nacionalnog odbora MHDZ-a, donosimo,

UPUTE O PROVOĐENJU UNUTARSTRANAČKIH IZBORA U
MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
1) Na temelju odluke Nacionalnog odbora MHDZ-a, 17. studenoga 2020., raspisani su
unutarstranački izbore u Mladeži i sazvan je Izborni Sabor MHDZ-a za 30. siječnja
2021.godine.
2) Zbog trenutne epidemiološke situacije, Nacionalni odbor je donio iznimnu odluku
kako će se 06. prosinca 2020. godine prvo održati izbori po principu „ jedan član jedan glas“ za članove predsjedništva (predsjednika, zamjenika predsjednika,
dopredsjednike i članove predsjedništva MHDZ-a na nacionalnoj razini), a naknadno
utvrđenim datumima će se izabrati niža organizacijska tijela.
Predsjednici ŽIP-a su dužni zapisnik s rezultatima izbora poslati SIP-u odmah nakon
završetka brojanja glasova na e-mail mhdz@mhdz.hr.
3) Izborne skupštine Mladeži na razinama temeljnih i područnih organizacija će se
održati 20. prosinca 2020. godine (zapisnici se dostavljaju tajniku gradske
organizacije).
4) Izborne skupštine općinskih i gradskih organizacija će se održati 5. siječnja 2021.
godine (zapisnici se dostavljaju tajniku županijske organizacije).
5) Izborne skupštine Mladeži, na županijskoj razini i u Gradu Zagrebu provest će se 17.
siječnja 2021. godine (zapisnici se dostavljaju glavnom tajniku MHDZ-a na e-mail
mhdz@mhdz.hr).
6) Nacionalno izborno povjerenstvo za provođenje izbora u Mladeži čine: Antonio
Lozančić, Ivica Rakušić, Tomislav Okroša, Miroslav Smetiško, Ivan Ljubičić, Dalibor
Bišćan.
7) Nacionalno izborno povjerenstvo dužno je svim predsjednicima županijskih
organizacija Mladeži 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.
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8) Izborni Sabor MHDZ-a će se održati 30. siječnja 2021. godine.
9) Zbog trenutne epidemiološke situacije, provođenje skupštinskih Izbora neće biti
moguće te će se izbori održati na način da će teritorijalne organizacije odrediti
vremenski period u kojem će članovi/izaslanici pristupiti izboru dužnosnika i
dužnosničkih tijela ubacivanjem glasačkog listića u glasačku kutiju. Radna tijela koja
su se trebala birati na Skupštini, predlaže i imenuje izvršni odbor/općinski/
gradski/županijski odbor te tu Odluku dostavljaju članovima GIP-a/ŽIP-a.
10) Izborna povjerenstva na svim razinama se trebaju izabrati do 21. studenoga 2020.
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 .
11) Županijske organizacije do 21. studenoga 2020. godine trebaju prijaviti lokaciju/e na
kojoj/kojima će se 06. prosinca 2020. održati izbori za predsjednika, zamjenika
predsjednika, potpredsjednike i članove predsjedništva MHDZ-a te obavijest o
održavanju izbora i poziv članovima trebaju podijeliti na svojim
stranicama/društvenim mrežama najkasnije do 1. prosinca 2020. godine. Lokacije je
potrebno prijaviti na e-mail adresu mhdz@mhdz.hr.
12) Poziv svim članovima koji imaju pravo glasa treba biti poslan najkasnije 48h prije
svake Izborne skupštine.

Ivan Vidiš
Predsjednik MHDZ-a

Miroslav Smetiško
Predsjednik Nacionalnog odbora MHDZ-a
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