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Temeljem članka 84. Statuta SDP-a Hrvatske i Pravila o izboru organa općinskih, gradskih i 

županijskih organizacija SDP-a (iz srpnja 2013.) kao i Zaključka Predsjedništva SDP Hrvatske od 20. 
svibnja 2016. (Broj: 02/1-334/1-16), Županijski odbor Županijske organizacije SDP Vukovarsko-
srijemske županije je na svojoj 16. sjednici od 16. lipnja 2016. godine donio   

 
 

O D L U K U   
o održavanju redovitog izbora za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP-a 

Vukovarsko-srijemske županije 

 
 

Članak 1. 
Za datum održavanja i provedbe izbora za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP-a 

Vukovarsko-srijemske županije određuje se nedjelja 7. kolovoz 2016. godine. 
 

Članak 2. 
Kandidat/kinja za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP Vukovarsko-srijemske 

županije je svaki član/ica koji dostavi kandidacijski obrazac Županijskoj izbornoj komisiji (ŽIK) u roku 
od 7 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke odnosno do 25. lipnja 2016. i koji je podmirio 
obvezu plaćanja članarine. 

 
Članak 3. 

Kandidat/kinja za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP Vukovarsko-srijemske 
županije dužan/na je za valjanost svoje kandidature prikupiti 5 % potpisa ukupnog broja članova 
Županijske organizacije SDP Vukovarsko-srijemske županije odnosno 109 potpisa. 

 
Članak 4. 

Navedeni obrasci s prikupljenim potpisima potpore za predsjednika Županijske organizacije 
SDP Vukovarsko-srijemske županije dostavljaju se ŽIK-u najkasnije do 15. srpnja 2016. godine. 

Izbor predsjednika/ce provest će se na način da će o kandidatima/kinjama, čije je valjane 
kandidature utvrdila Izborna komisija Županijske organizacije, odlučivati svi članovi /ice Županijske 
organizacije SDP Vukovarsko-srijemske županije tajnim glasovanjem, sukladno Pravilima o izboru 
organa općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDP-a (iz srpnja 2013.). 

 
Članak 5. 

 Pravo glasovanja za izbor predsjednika/ce Županijske organizacije imaju svi članovi/ce SDP-a 
upisane u registar članova /ica – DAVID bazu podataka zaključno s danom 16.06.2016. godine. 
 Izbori za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP Vukovarsko-srijemske županije održati 
će se u nedjelju 7 kolovoza 2016. godine na biračkim mjestima (MB) koje odredi ŽIK, u općinskim 
organizacijama od 13-18 sati i u gradskim organizacijama u vremenu od 10-18 sati. 
 Ukoliko se u prvom krugu ne izabere predsjednik/ca drugi krug izbora održati će se u nedjelju 
14. kolovoza 2016. godine.  
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Članak 6. 

 Postupak izbora predsjednika Županijske organizacije SDP Vukovarsko-srijemske županije 
organizira i nadzire ŽIK  koja ima 5 članova koje bira Županijski odbor.  
 ŽIK će imenovati biračke odbore (BO) na BM u općinskim i gradskim organizacijama SDP i 
donijeti upute o radu BO.  
 

Članak 7. 
 Utvrđenim kandidatima/kinjama za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP-a 

Vukovarsko-srijemske županije osigurat će se ravnomjerni uvjeti za predstavljanje u općinskim i 
gradskim organizacijama u razdoblju od 16. srpnja do 6. kolovoza 2016. godine kao i sukladno 
Pravilima  o izboru organa općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDP-a (iz srpnja 2013.). 
 

Članak 8. 
Za članove Županijske izborne komisije (ŽIK-a) određeni su članovi/ce u sljedećem sastavu: 
 

1. DARKO BULJAN, predsjednik 
2. SINIŠA MUDRI, član 
3. DAVOR ĆAVAR, član 
4. MARIJA NUIĆ-ŠABIĆ, članica 
5. JOSIP GREGOROVIĆ, član 
6. DALIBOR PATAČIĆ, zamjenik člana/ce  

 
  U slučaju nemogućnosti sudjelovanja u radu žIK-a nekog od 5 članova, kao zamjena se 
određuje Dalibor Patačić. 
 
 

Članak 9. 
 U slučaju promjena i potreba Predsjedništvo Županijske organizacije je ovlašteno raditi manje 
izmjene u članku 8. ove Odluke. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu 17. lipnja 2016. godine. 

 
 
U Vukovaru, 16. lipnja 2016. 
 

URBROJ: 75-2016-02 

 
 
 
 
 
 

Ovlašteni Potpredsjednik ŽO SDP-a 
Vukovarsko-srijemske županije 

 

mr.sc. Damir Rimac,dipl.ing. v.r.  
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