Zagreb, 8. lipnja 2016.
Prisutni: Martina Mihordin, Biserka Čoh Mikulec, Lidia Capković Martinek
Zapisnik sastavila: Maja Vela, Glavna tajnica HUOJ-a
Zapisnik prve sjednice Izbornog povjerenstva HUOJ-a
srijeda, 8. lipnja 2016., od 16:00 do 16:30 sati, HUOJ, Ilica 5
Prva Sjednica Izbornog povjerenstva za izvanredne izbore u Dalmatinskoj podružnici HUOJ-a 8. lipnja 2016.
godine od 16:00 do 16:30 sati u prostorijama HUOJ-a, Ilica 5, u Zagrebu.
Dnevni red:
1. Usvajanje prijedloga datuma sljedećih sjednica Izbornog povjerenstva
2. Usvajanje obrazaca u postupku pripreme provođenja izbora
Obrazac za kandidature za pojedina tijela
Obrazac za prikupljanje potpisa
Obrazac za podnošenje žalbi na odluku IP o prihvaćanju kandidatura
Obrazac za prigovor na objavljene kandidacijske liste
3. Usvajanje rokova za aktivnosti u izbornom postupku
Predsjednica Martina Mihordin daje Dnevni red na raspravu. S obzirom da se nitko ne javlja, daje ga na
glasovanje, Dnevni red se jednoglasno usvaja.
1. Na sjednici su usvojeni prijedlozi datuma svih sjednica Izbornog povjerenstva koje će se održati do
kraja izbornog postupka.
2. Izborno povjerenstvo donijelo je na svojoj prvoj sjednici sljedeće obrasce u postupku pripreme i
provođenje izbora koji se nalaze u privitku ovog Zapisnika:
Obrazac za kandidature za pojedina tijela
Obrazac za prikupljanje potpisa
Obrazac za podnošenje žalbi na odluku IP o prihvaćanju kandidatura
Obrazac za prigovor na objavljene kandidacijske liste
3. Izborno povjerenstvo usvojilo je i sljedeće rokove za pojedine radnje u izbornom postupku kao što je
dano u radnim materijalima za sjednicu :
Kandidacijski postupak odvijat će se od 16. do 21. lipnja 2016.
Glasovanje će trajati od 28. lipnja do 5. srpnja 2015. godine.
Izborno povjerenstvo donijet će Izvješće o konačnim rezultatima po završetku izbornog procesa.
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Hodogram aktivnosti za provođenje pojedinih radnji u izbornom postupku također se nalazi u privitku ovog
Zapisnika.
Sve informacije o radu Izbornog povjerenstva kao i navedeni obrasci objavljeni su na mrežnoj stranici Udruge:
http://huoj.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=3835&lang=hr
Izborno povjerenstvo za izborni postupak za Dalmatinsku podružnicu HUOJ-a 2016.
Martina Mihordin, predsjednica
___________________________
Biserka Čoh Mikulec, članica
____________________________
Lidija Capković Martinek, članica
_____________________________
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