SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE
GRADSKA ORGANIZACIJA
VARAŽDIN

Na temelju članka 86. i 90. Statuta Socijaldemokratske partije Hrvatske od 10. ožujka 2018. godine i
članka 7. Poslovnika o radu gradskog odbora od 28. rujna 2018. godine, Gradski odbor Gradske
organizacije SDP-a Varaždin, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU
Izboru predsjednika i podpredsjednika mjesnih ogranaka SDP-a na području Gradske
organizacije SDP-a Varaždin
I.
Ovom Odlukom određuje se način izbora predsjednika postojećih mjesnih ogranaka SDP-a na području
Gradske organizacije SDP-a Varaždin koji pokriva područja mjesnih odbora Grada Varaždin i to za:
1. Mjesni ogranak (1. mjesni odbor Centar)
2. Mjesni ogranak (2. mjesni odbor)
3. Mjesni ogranak (3. mjesni odbor)
4. Mjesni ogranak (4. mjesni odbor)
5. Mjesni ogranak (5. mjesni odbor i mjesni odbor Hrašćica)
6. Mjesni ogranak (6. mjesni odbor Banfica)
7. Mjesni ogranak (Mjesni odbor Biškupec i Črnec)
8. Mjesni ogranak (Mjesni odbor Kućan Marof, Gornji Kućan, Donji Kućan i Zbelava)
9. Mjesni ogranak (Mjesni odbor Jalkovec i Poljana Biškupečka)
10. Mjesni ogranka (Mjesni odbor Gojanec)
II.
Predsjednika i podpredsjednika mjesnog ogranka biraju članovi Mjesnog ogranka na izbornoj
sjednici na kojoj kvorum čine prisutni članovi Mjesnog ogranka, prema službenim podacima Gradske
organizacije SDP-a.
Kandidati za predsjednika i podpredsjednika mjesnog ogranka mogu biti članovi mjesnog ogranka
za koje se provode izbori.
III.
Za izbor predsjednika i podpredsjednika mjesnog ogranka ne provodi se posebni kandidacijski
postupak, niti se propisuju posebni uvjeti za kandidata koja su propisana za izbor ostalih tijela Gradske
organizacije SDP-a.
Kandidirati se može svaki član mjesnog ogranka osobno, ili ga može kandidirati član, odnosno
članovi mjesnog ogranka javnim prijedlogom na sjednici mjesnog ogranka.
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IV.
Predsjednik i podpredsjednik mjesnog ogranka bira se javnim glasovanjem i to većinom prisutnih
članova.
U slučaju većeg broja kandidata provodi se tajno glasovanje putem glasačkog listića, na kojem su
kandidati poredani prema abecedi prezimena kandidata, a glasuje se zaokruživanjem rednog broja
ispred imena i prezimena kandidata.
Za predsjednika i podpredsjednika je izabran kandidat s najvećim brojem dobivenih glasova.
U slučaju kada je predloženo više od tri kandidata, među kojima dva kandidata s najvećim
brojem glasova dobiju isti broj glasova, tada se izbori ponavljaju za ta dva kandidata. Ako ponovljenom
glasovanju oba kandidata ponovno dobiju isti broj glasova smatra se da je izabran dobno mlađi kandidat.
V.
Mandat predsjednicima i podpredsjednicima mjesnih ogranaka traje do kraja mandata
predsjedniku i članovima Gradskog odbora Gradske organizacije SDP-a Varaždin.
VI.
Predsjednika mjesnog ogranka, u slučaju njegove nemogućnosti ili odsustvovanja, zamjenjuje
podpredsjednik.
VII.
Za provedbu izbora za mjesne ogranke zadužuje se predsjednik Gradske organizacije SDP-a ili
osoba koju zaduži predsjednik.
VIII.
Verifikacija načina izbora predsjednika mjesnih ogranaka propisanim ovom Odlukom izvršit će se
u Pravilima o organiziranju Gradske organizacije SDP-a na prvoj Konvenciji, sukladno članku 90. Statuta
SDPH, kojim će se urediti i ostala pitanja o mjesnim ograncima, propisana člankom 86 istog Statuta.
IX.
Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Gradske organizacije SDP-a Varaždin.

PREDSJEDNIK
Miroslav Marković
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