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IZVJEŠĆE
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO O VISINI TROŠKOVA IZBORA
I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA
ODRŽANIH 19. SVIBNJA 2013. GODINE I 2. LIPNJA 2013. GODINE
I.
Temeljem članka 126. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), sredstvima
za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je odgovorno za raspodjelu i trošenje
sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu
obavljanja administrativnih i stručnih poslova i u obvezi je objaviti cjelovito izvješće o visini troškova
izbora i načinu njihova korištenja u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora na
internetskoj stranici jedinice.
Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima
biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“ broj 65/13), te Odluci Vlade RH o visini
naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih
izbora („Narodne novine“ broj 66/13. i 72/13) obračunate su naknade, a sukladno Odluci Vlade RH o
visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 51/13), te Odluci Vlade RH o visini naknade
troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“ broj 51/13) utvrđena je visina
naknade troškova izborne promidžbe, a materijalni troškovi iskazani su sukladno stvorenim obvezama.
Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sveti Ivan Žabno daje izvješće o
visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora održanih dana 19. svibnja
2013. godine, te za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika i njegovog zamjenika
održanog 2. lipnja 2013. godine.
II.
RASHODI
1. Isplata naknada za rad izbornih tijela
1.1. Birački odbori
Na temelju Odluke Vlade RH predsjedniku, potpredsjedniku
i članovima biračkih odbora na biračkim mjestima na području

336.369,88 kn
207.478,96 kn

Općine Sveti Ivan Žabno naknada iznosi 300,00 kn neto po osobi,
tj. ukupno 114.000,00 kn neto za 19 biračkih mjesta, za oba kruga
glasovanja
1.2. Naknada za rad izbornog povjerenstva
60.838,18 kn
Na temelju Odluke Vlade RH predsjedniku, potpredsjedniku i
članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina sa 1
do 25 biračkih mjesta naknada iznosi 2.000,00 kn neto po osobi, a
članovima proširenog sastava izbornog povjerenstva određuje se naknada
u visini 1.300,00 kn neto po osobi (65% iznosa naknade od 2.000,00 kn).
Na temelju Odluke Vlade RH za održavanje drugog kruga glasovanja
predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog i proširenog sastava
izbornog povjerenstva određuje se naknada u visini od 60% iznosa naknade
utvrđene za prvi krug glasovanja, a što za stalni sastav izbornog povjerenstva
iznosi 1.200,00 kn neto po osobi, a za članove proširenog sastava izbornog
povjerenstva naknada za drugi krug glasovanja iznosi 780,00 kn neto
po osobi. Sveukupno, za oba kruga glasovanja naknada za rad Općinskog
izbornog povjerenstva Općine Sveti Ivan Žabno iznosi 31.680,00 kn neto
1.3. Naknade stručnom timu izbornog povjerenstva
6.299,42 kn
1.3.1. Operateri na unosu rezultata glasovanja
4.039,42 kn
(prvi krug glasovanja – 3 operatera, drugi krug glasovanja – 2 operatera)
1.3.2. Osoba zadužena za financije
2.260,00 kn
1.4. Naknada troškova izborne promidžbe
55.100,00 kn
1.4.1. Na temelju točke V. Odluke Vlade RH u jedinicama
30.000,00 kn
lokalne samouprave koje imaju od 5.001 do 10.000 stanovnika
naknada troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih
tijela iznosi 2.000,00 kn za svakog člana općinskog vijeća,
a što za 15 članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno
ukupno iznosi 30.000,00 kn
1.4.2. Na temelju točke III. podtočke d) i točke IV. Odluke Vlade RH
25.100,00 kn
naknada troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika
Općine Sveti Ivan Žabno, te njegovog zamjenika iznosi ukupno
25.100,00 kn za oba kruga glasovanja
1.5. Najam privatnih kuća
5 kuća u iznosu od 400,00 kuna neto po izbornom krugu, tj. ukupno
4.000,00 kn neto za 5 privatnih kuća, za oba kruga glasovanja
2. Materijalni troškovi
2.1. Materijalni troškovi biračkih odbora
(uredski materijal i dr.)
2.2. Materijalni troškovi izbornog povjerenstva
2.2.1. Tiskanje glasačkih listića i zapisnika
2.2.2. Objava listi i izbornih rezultata (Večernji list)
2.2.3. Tisak plakata
2.3. Ostali troškovi
Refundacija za obrađene kandidacijske liste i kandidature
UKUPNO RASHODI (1+2)

6.653,32 kn

15.783,30 kn
558,67 kn

15.024,63 kn
3.455,88 kn
9.550,00 kn
2.018,75 kn
200,00 kn
200,00 kn
352.153,18 kn

III.
Ovo Izvješće objavit će se na internetskoj stranici Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr.
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