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UPUTE ZA RAD SREDIŠNJEM IZBORNOM POVJERENSTVU
A) IZBORI ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR
1. Raspisivanje izbora
Odlukom Predsjedništva HKZR-a od 18.04.2019.g. raspisani su izbori za delegate Skupštine HKZR
za mandatno razdoblje od 2015.god. do 2023.god.,
Početak izbora je od dana imenovanja Središnjeg izbornog povjerenstva odlukom Predsjedništva, tj.
od 06. svibnja 2019.god., a izbore treba provesti do 12. srpnja 2019. god.
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.
Izbore provodi Središnje izborno povjerenstvo koje se sastoji od Izbornih povjerenstava Strukovnih
razreda. Središnje izborno povjerenstvo je odlukom imenovalo Predsjedništvo HKZR, na prijedlog
Vijeća Strukovnih razreda.
Članovi Središnjeg Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za delegate Skupštine, a niti
kandidati za ostala tijela Komore.
Dana 10. svibnja 2019.god. Središnje izborno Povjerenstvo će na temelju dostavljene dokumentacije
elektronski utvrditi točan broj birača po Strukovnim razredima i Izbornim jedinicama,
obvezatne upute za pravilnu provedbu izbora te obrasce u postupku pripreme i
provođenja izbora.
Na sjednici SIP-a, usvojit će se slijedeći obrasci i dokumenti:
-

upute za rad SIP-a (obrazac 1/19)
upute za pravilnu provedbu izbora članovima Komore (obrazac 2/19)
popis birača po izbornim jedinicama za svaki Strukovni razred (obrazac 3/19)
potpisna lista kandidata s potpisima predlagača (obrazac 4/19)
izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za delegata Skupštine HKZR (obrazac 5/19)
liste kandidata-kandidacijske liste (obrazac 6/19)
glasački listić (obrazac 7/19)
upute članovima o glasovanju (obrazac 8/19)

Popis birača, obvezatne upute za pravilnu provedbu izbora te obrasce u postupku pripreme i
provođenja izbora za članove Središnjeg izbornog povjerenstva sastavit će i pripremiti radnici Ureda
HKZR.
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.
2. Kandidacijski postupak:
Rok za predlaganje kandidata traje od 20. svibnja do 31. svibnja 2019.god. do kada trebaju potpisna
lista kandidata , prijedlozi kandidata s potpisnim listama predlagača prispjeti Središnjem izbornom
povjerenstvu.
Uz prijedloge dostavljaju se i pismena očitovanja svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.
Izborna povjerenstva Strukovnih razreda će u roku od 48 sati od isteka roka za predlaganje kandidata
tj. do 3. lipnja 2019.god. sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice na službenoj web stranici
Komore.
Kandidati se unose prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo ime i prezime navodi se datum i
mjesto rođenja, adresa, mjesto zaposlenja i županija prema mjestu stanovanja.
Kandidacijska lista će se sastaviti unošenjem podataka na priloženim obrascima (Obrazac 6/19-116)
Izborna povjerenstva Strukovnih razreda sastavit će zapisnik o svome radu u kojemu će se navesti:
mjesto i vrijeme utvrđivanja kandidacijske liste, imena prisutnih članova povjerenstva, broj prispjelih
kandidatura i broj pravovaljano predloženih kandidata.
Lista kandidata izborne jedinice objavljuje se na web-stranici Komore najkasnije do 5. lipnja
2019.god., te se dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu.
Na temelju liste kandidata izbornih jedinica, Središnje će izborno povjerenstvo u suradnji s radnicima
Ureda HKZR najkasnije do 26. lipnja 2019. 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.
Popunjeni glasački listići se do 08. srpnja 2019.god. dostavljaju poštom Središnjem izbornom
povjerenstvu.
Prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo Strukovnih razreda će uzeti u obzir
samo glasačke listiće koji su primljeni u određenom roku. Važećim se smatra onaj glasački listić iz
kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao.
Nevažećim se smatra nepopunjeni glasački listić, glasački listić na kojem se ne može sa sigurnošću
utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao kao i ako je birao veći broj delegata od propisanog.
Ako je birač glasovao za manji broj kandidata nego što se bira delegata u Skupštinu Komore iz
pripadajuće izborne jedinice i Strukovnog razreda, glasački listić je važeći.
O svom radu Izborna povjerenstva Strukovnih razreda vode zapisnik u koji će ubilježiti: broj birača
Izborne jedinice, za svaki Strukovni razred, upisanih u popis birača; broj birača za svaki Strukovni
razred koji je glasovao; broj glasačkih listića za svaki Strukovni razred koji je proglašen nevažećim;
ime i prezime svakog kandidata s naznakom Strukovnog razreda i koliko je pojedini kandidat dobio
glasova.

Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva Strukovnog razreda.
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 12. srpnja 2019.god.
Središnje izborno povjerenstvo mora objaviti rezultate glasovanja na službenoj web stranici Komore
do 15. srpnja 2019. god.

Središnje izborno povjerenstvo HKZR
Izborno povjerenstvo strukovnih razreda
Predsjednici

Dobrila Momčilović, predsjednica Izbornog povjerenstva MLD
Ivan Trumbetić, predsjednik Izbornog povjerenstva DSI
Mirta Špehar Kvesić, predsjednica Izbornog povjerenstva DRT
Jakov Pavić, predsjednik Izbornog povjerenstva ZRTD

