
 

 

 
 
 
Klasa: 003-08/15-01/40 
Ur.broj: 351/01-15-2 
Zagreb, 4. svibnja 2015.god. 
 

Temeljem  čl. 22a st. 1. toč. 11. Statuta HKZR te čl. 3. Pravilnika o izboru tijela HKZR, 

Predsjedništvo Komore je na svojoj  7. sjednici, održanoj dana  4. svibnja 2015. g.,  donijelo 

slijedeću 

                      

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR 

       

1. Raspisuju se izbori za delegate Skupštine HKZR za mandatno razdoblje od 2015.god. do 

2019.god.  

2. Početak izbora je 13. svibnja 2015.god., te izbore treba provesti do 13. srpnja 2015. god. 

3. Izbori će se provesti u slijedećim Izbornim jedinicama:  

Izborna jedinica I: 

1. Grad Zagreb, 

2. Zagrebačka županija, 

3. Krapinsko-zagorska županija, 

4. Sisačko-moslavačka županija, 

5. Karlovačka županija, 

6. Varaždinska županija, 

7. Koprivničko-križevačka županija, 

8. Međimurska županija, 

9. Bjelovarsko –bilogorska županija. 

(Svaki Strukovni razred bira 8 delegata.) 

Izborna jedinica II: 



 

 

1. Virovitičko-podravska županija, 

2. Požeško-slavonska županija, 

3. Brodsko-posavska županija, 

4. Osječko-baranjska županija, 

5. Vukovarsko-srijemska županija. 

(Svaki Strukovni razred bira 3 delegata.) 

Izborna jedinica III: 

1. Primorsko-goranska županija, 

2. Istarska županija, 

3. Ličko–senjska županija. 

(Svaki Strukovni razred bira 2 delegata.) 

Izborna jedinica IV: 

1. Zadarska županija, 

2. Šibensko-kninska županija, 

3. Splitsko-dalmatinska županija, 

4. Dubrovačko-neretvanska županija. 

(Svaki Strukovni razred bira 3 delegata.) 

Izbori se provode na način da birači Izbornih jedinica svakog Strukovnog razreda 

biraju kandidate sa liste kandidata svoje Izborne jedinice i svog Strukovnog 

razreda. 

4. Izbore provodi Središnje izborno povjerenstvo koje se sastoji od Izbornih povjerenstava 

Strukovnih razreda. Središnje izborno povjerenstvo će svojom odlukom imenovati  

Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda. 

Vijeća Strukovnih razreda će izvršiti izbor predsjednika i dva (2) člana te zamjenika 

predsjednika i  dva (2) zamjenika člana Izbornog povjerenstva Strukovnog razreda, temeljem 

javnog poziva za članove Izbornih povjerenstava, koji će se objaviti na web stranici HKZR 

dana 04. svibnja 2015.god. Rok za prijavu na javni poziv je do 10. svibnja 2015.god. 



 

 

Članovi Središnjeg Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za delegate Skupštine, a niti 

kandidati za ostala tijela Komore. 

5. Dana 18. svibnja 2015.god. održat će se sastanak Središnjeg izbornog povjerenstva s 

kojim danom će se utvrditi točan broj birača po Strukovnim razredima i Izbornim 

jedinicama, obvezatne upute za pravilnu provedbu izbora te obrasce u postupku pripreme i 

provođenja izbora.  

Popis birača, obvezatne upute za pravilnu provedbu izbora te obrasce u postupku pripreme i 

provođenja izbora za članove Središnjeg izbornog povjerenstva će sastaviti i pripremiti 

radnici Ureda HKZR. 

6. Izborna povjerenstva Strukovnih razreda dužna su, prema obvezatnim uputama 

Središnjeg   izbornog povjerenstva, obaviti sve tehničke pripreme  za obavljanje izbora u 

svakoj izbornoj jedinici Strukovnog razreda. 

7. Rok za predlaganje kandidata traje od 19. svibnja do 31. svibnja 2015.god. do kada 

trebaju prijedlozi kandidata, s potpisnim listama prispjeti  Središnjem izbornom povjerenstvu. 

Uz prijedloge dostavljaju se i pismena očitovanja svakog kandidata o prihvaćanju 

kandidature.   

8. Izborna povjerenstva Strukovnih razreda dužna su u roku od 48 sati od isteka roka iz 

prethodne točke, tj. do 02. lipnja  2015.g., sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice 

na službenoj web stranici Komore. 

9. Središnje izborno povjerenstvo i radnici Ureda HKZR će najkasnije do 17. lipnja 2015.god. 

svakom biraču poslati na njegovu adresu glasački listić s kandidatima njegovog Strukovnog 

razreda i izborne jedinice,  s uputama o glasovanju i naznakom roka u kojem treba dostaviti 

popunjeni glasački listić Središnjem izbornom povjerenstvu. 

Rok za dostavu popunjenih glasačkih listića Središnjem izbornom povjerenstvu  je do 6. 

srpnja 2015.g.            

10. Središnje izborno povjerenstvo mora utvrditi rezultate glasovanja za svaki Strukovni 

razred  u roku od 4 dana po isteku roka za dostavu popunjenih glasačkih listića, tj. do  10. 

srpnja 2015.g. 

11. Središnje izborno povjerenstvo mora objaviti  rezultate glasovanja na službenoj web 

stranici Komore do 13. srpnja 2015.g  

12. Konstituirajuća sjednica novog saziva delegata Skupštine HKZR održat će se 25. srpnja 

2015. g. 

13. Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici Komore. 



 

 

Obrazloženje 

Radi isteka mandata delegata Skupštine HKZR, provest će se izbori za novi saziv delegata 

Skupštine HKZR za mandatno razdoblje 2015.god. do 2019.god. te je donesena odluka kao u 

izreci. 

 

 PREDSJEDNIK KOMORE 

Bruno Cvetković, v.r 

 


