Zagreb, 1. srpnja 2016.
Zapisnik 3. sjednice Izbornog povjerenstva za izvanredne izbore
u tijela Dalmatinske podružnice HUOJ-a
petak, 1. srpnja 2016., od 17:00, prostorije HUOJ-a, Ilica 5, Zagreb
Prisutni: Martina Mihordin, Biserka Čoh Mikulec, Lidia Capković Martinek
Zapisnik sastavila: Maja Vela, glavna tajnica HUOJ-a
Predsjednica Martina Mihordin pozdravlja članice Povjerenstva i predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Izbornog povjerenstva od 28. lipnja 2016.
Donošenje Odluke o konačnoj kandidacijskoj listi
Odabir javnobilježničkog ureda za prijem glasačkih listića
Obvezne upute o izgledu izbornog listića i glasačkih materijala
Razno.

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. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Izbornog povjerenstva od 28. lipnja 2016.
Zapisnik s 2. sjednice Izbornog povjerenstva od 28. lipnja 2016. jednoglasno se prihvaća.
2. Donošenje Odluke o konačnoj kandidacijskoj listi
Predsjednica Martina Mihordin utvrđuje da Izborno povjerenstvo nije primilo prigovor na privremenu
kandidacijsku listu te donosi konačnu odluku.
Odluka kao što je dana u materijalima daje se na raspravu no kako se nitko ne javlja za riječ, ona se daje na
glasovanje i jednoglasno usvaja.
3. Odabir javnobilježničkog ureda za prijem glasačkih listića
Kako bi se osigurala tajnost glasovanja bez mogućnosti da izborno povjerenstvo ili bilo tko drugi utječe na
izborni proces angažirat će se javni bilježnik. Prijedlog glavne tajnice Maje Vele je da to bude Javni bilježnik
Anica Hukelj s obzirom da je to ured s kojim se već ranije surađivalo na provedbi izbora te su upoznati s
procedurom.
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Martina Mihordin poziva kolegice da daju druge prijedlog no kako drugih prijedloga nema, daje se na glasovanje
prihvaćanje te jednoglasno utvrđuje da će se suradnja provesti s Javnim bilježnikom Anica Hukelj.
4. Obvezne upute o izgledu izbornog listića i glasačkih materijala
Martina Mihordin pojašnjava članicama Izbornog povjerenstva da se članovima šalje glasački materijal koji
sadrži:
- uputu za glasovanje (koja ja sastavni dio ovog zapisnika)
- kuverta s plaćenom poštarinom za slanje popunjenog glasačkog listića odabranom javnobilježničkom
uredu
- kandidacijska lista sa životopisima kandidata (konačna kandidacijska lista) (koje su sastavni dio ovog
zapisnika)
- glasački listić s istaknutim kandidatima (koji je sastavni dio ovog zapisnika)
Glasački listić je numeriran radi kontrole broja listića i ima originalni pečat HUOJ-a. Na glasačkom listiću
navedena su imena i prezimena te funkcija za koju se kandidat prijavio.
Martina Mihordin daje prijedlog izgleda glasačkog listića i pratećih materijala na glasovanje te se usvajaju
jednoglasno. Materijali će biti poslani još istoga dana iz ureda javnog bilježnika.
5. Razno
Martina Mihordin utvrđuje da će glasovanje završiti s 8. srpnjem 2016. u 24:00 te se potrebno ponovno sastati i
preuzeti zapisnik javnog bilježnika i glasačke materijale te potom sastaviti Izvješće o privremenim rezultatima
izbora (zbrajanje glasova). Za 4. sjednicu Izbornog povjerenstva predlaže se utorak 12. srpnja 2016. Vrijeme će
biti utvrđeno naknadno.
Martina Mihordin zahvaljuje članicama Povjerenstva na dolasku te zaključuje 3. sjednicu.
Sjednica je završila u 18:00..
Izborno povjerenstvo za izvanredne izbore u Dalmatinskoj podružnici HUOJ-a 2016.
Martina Mihordin, predsjednica
___________________________
Biserka Čoh Mikulec, članica
____________________________
Lidia Capković Martinek, članica
_____________________________
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