
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

       SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO 

 

Na temelju članka 34. stavka 2. alineje 2. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, 

Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020. godine, Središnje izborno povjerenstvo HDZ-a na sjednici 

održanoj 28. veljače 2020. godine, donijelo je:  

 

 

N A P U T A K  

o radu biračkih odbora HDZ-a 

 

 

I. 

 

Ovim Naputkom o radu biračkih odbora HDZ-a uređuje se način rada i postupanje biračkih 

odbora na određenim biračkim mjestima prilikom provođenja neposrednih izbora za 

predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednike HDZ-a te predsjednika i 

potpredsjednika općinskih, gradskih i županijskih organizacija HDZ-a, organizacija HDZ-a 

gradskih četvrti i  Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba. 

Ovaj Naputak o radu biračkih odbora HDZ-a primjenjuje se na rad općinskih i gradskih izbornih 

povjerenstava i izbornih povjerenstva HDZ-a gradskih četvrti u Gradu Zagrebu u slučaju iz 

članka 36a. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u kada je za područje općinske i 

gradske organizacije ili organizacije HDZ-a gradske četvrti određeno jedno biračko mjesto i 

kada općinska i gradska izborna povjerenstva i izborna povjerenstva HDZ-a gradskih četvrti 

preuzimaju ovlasti, poslove, prava, dužnosti i obveze biračkih odbora. 

Ovaj Naputak o radu biračkih odbora primjenjuje se na rad biračkih odbora odnosno izbornih 

povjerenstava koordinacija HDZ-a u inozemstvu. 

 

II. 

 

Birački odbor odnosno općinsko i gradsko izborno povjerenstvo odnosno izborno povjerenstvo 

HDZ-a gradske četvrti preuzima izborni materijal od županijskog izbornog povjerenstva 

odnosno Gradskog izbornog povjerenstva HDZ-a Grada Zagreba, a koji se sastoji od:  

- popisa članova HDZ-a s biračkim pravom (birački popis) 

- glasačkih listića 

- glasačkih kutija  

Prilikom preuzimanja izbornog materijala potpisuje se primopredajni zapisnik. 

Izborni materijal se ne smije kopirati niti umnožavati. 

 

III. 

 

Prije otvaranja biračkog mjesta u osam sati (8,00) na dan održavanja izbora, birački odbor će: 
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- urediti biračko mjesto isticanjem stranačkih i državnih obilježja (slika predsjednika 

Tuđmana, stranačka zastava, hrvatski grb, hrvatska zastava…) 

- provjeriti izborni materijal 

- na vidljivom mjestu istaknuti liste kandidata koji se biraju 

- provjeriti i zapečatiti (staviti naljepnicu) prazne glasačke kutiju  

- na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u  

glasačku kutiju  

- izmješati glasačke listiće i lepezasto ih postaviti licem prema dolje na glavnom stolu 

- organizirati biračko mjesto tako da članovima HDZ-a s biračkim pravom (u tekstu 

biračima) bude osigurana tajnost glasovanja. 

 

IV. 

 

Prilikom dolaska birača na biračko mjesto birački odbor će: 

- identificirati birača na temelju osobne iskaznice ili putovnice  

- pronaći birača na biračkom popisu i zaokružiti redni broj ispred imena 

- zatražiti od birača da prilikom preuzimanja glasačkog listića na birački popis upiše svoj 

OIB ili broj osobne iskaznice i vlastoručno se potpiše čime potvrđuje da je osobno 

glasovao 

- uručiti glasački listić biraču. 

 

V. 

 

Glasovanje birača je moguće isključivo na biračkom mjestu organizacije HDZ-a kojoj birač 

pripada prema mjestu prebivališta. 

Biraču koji nije upisan u birački popis birački odbor neće dopustiti glasovanje. 

Biraču koji nije u mogućnosti fizički pristupiti glasovanju na biračkom mjestu zbog 

zdravstvenih razloga birački odbor će omogućit glasovanje u njegovim domu na slijedeći način; 

− birač će obavijesti birački odbor o nemogućnosti izlaska na biračko mjesto najkasnije 

do četrnaest sati (14,00) na dan održavanja izbora  

− ako je birački odbor obaviješten nakon četrnaest sati (14,00) da birač koji ne može 

pristupiti glasovanju na biračkom mjestu želi glasovati, birački odbor donosi procjenu  

je li u mogućnosti osigurati njegovo glasovanje bez da ometa glasovanje drugih birača 

na biračkom mjestu 

− predsjednik biračkog odbora odredit će dva (2) člana biračkog odbora koji će posjetiti 

birača u njegovom domu i omogućiti mu glasovanje 

− birači koji su birali na ovakav način poimenično će se unijeti u zapisnik o radu biračkog 

odbora. 

 

VI. 

 

Biračko mjesto je otvoreno neprekidno na dan izbora od osam do devetnaest sati (8,00 – 19,00) 



3 
 

Biraču koji se u vrijeme njegova zatvaranja zatekne na biračkom mjestu, birački odbor je dužan  

omogućiti glasovanje.  

Tijekom cijelog vremena glasovanja, na biračkom mjestu uvijek mora biti nazočna većina 

članova biračkom odbora, odnosno najmanje tri (3) člana biračkog odbora. 

 

VII. 

 

Nakon zatvaranja birališta, svi članovi biračkog odbora pristupaju prebrojavanju glasova 

posebno za svaku od dužnosti za koju su provođeni izbori.  

Birački odbor će prvo prebrojati neupotrijebljene glasačke listići te prema popisu birača utvrditi 

ukupni broj birača koji su glasovali.  

Birački odbor potom otvara glasačke kutije i pristupa prebrojavanju glasova. 

Ako se prilikom prebrojavanja glasova utvrdi da je prema popisu birača na biračkom mjestu 

glasovao veći broj birača od broja glasova utvrđenog po glasačkim listićima, vrijedit će rezultat 

glasovanja po glasačkim listićima. 

Ako se prilikom prebrojavanja glasova utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja listića u 

glasačkoj kutiji te je utvrđeni višak listića utjecao ili je mogao utjecati na ukupni rezultat izbora, 

glasovanje na tom biračkom mjestu će se ponoviti. 

 

VIII.  

 

Nakon prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata glasovanja, birački odbor ispunjava 

poseban zapisnik o svom radu za svaku od stranačkih dužnosti za koju su provođeni izbori.  

U zapisnik se unosi: 

- ukupan broj birača prema popisu birača 

- broj birača koji je pristupio glasovanju 

- broj glasova koji je dobio svaki od kandidata  

- broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim. 

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje i 

utvrđivanje rezultata glasovanja. 

Svaki član biračkog odbora, te ovlašteni promatrač, može dati svoje primjedbe na rad biračkog 

odbora koje se unose u zapisnik. 

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 

Zapisnik o radu biračkog odbora s izbornim materijalom koji, između ostalog, čine korišteni 

birački popis i svi upotrijebljeni i neupotrijebljeni glasački listići, birački odbori dostavljaju 

mjerodavnom izbornom povjerenstvu općinske i gradske organizacije odnosno organizacije HDZ-

a gradske četvrti, odmah po utvrđivanju izbornih rezultata i sastavljanju zapisnika. 

 

Ur.broj: 17-20/228 

Zagreb, 28. veljače 2020. 

Predsjednik 

Središnjeg izbornog povjerenstva 

 

Damir Sesvečan, dipl. iur. univ. spec. oec. 


