REPUBLIKA HRVATSKA
Općina Primorski Dolac
Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Primorski Dolac
KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2134/02-03/02-17-119
Na osnovi članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12, 121/16) i članka 10. Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i
članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, broj
48/2017), Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Primorski Dolac utvrđuje i objavljuje
CJELOVITO IZVJEŠĆE
o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja
I.
Temeljem članka 126. točka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ , broj 144/12,
121/16) sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je
odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim
tijelima, te je nadležno izborn povjerenstvo dužno objaviti cjelovito izvješće o visini troškova
izbora i načinu njihovog 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“ br.48/2017) i Odluci Vlade
RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava
za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, broj 48/2017), obračunate su naknade, a
materijalni troškovi iskazani sukladno s računima izdanim za provedbu lokalnih izbora.
Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primorski Dolac objavljuje
izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora
održanih 21.05.2017.g. (prvi krug) 04.06.2017. g. (drugi krug).
II.
Rashodi: 91.023,95 kn
1. Birački odbor 1. krug: 350,00 kn neto za predsjednika BO i 350,00 kn neto za zamjenika
BO, te po 300,00 kuna za 8 članove BO, ukupno iznosi neto: 3.100,00 kn.
2.Birački odbor 2. krug : 350,00 kn neto za predsjednika BO, 350,00 kn neto za zamjenika
BO, te 300,00 kuna za 8 članova BO, ukupno iznosi neto: 3.100,00 kn
(1 birački odbor – 10 članova)
Ukupno birački odbor: 9.398,38 kn bruto
3. Općinsko izborno povjerenstvo 1. krug:
-6 članova stalnog sastava : 12.000,00 kn neto
- 6 članova proširenog sastava: 6.000,00 kn neto
Općinsko izborno povjerenstvo 2. krug:
-6 članova stalnog sastava: 7.200,00 kn neto
-6 članova proširenog sastava: 3.600,00 kn neto
(6 članova stalnog sastava i 6 članova proširenog sastava)
Ukupno općinsko izborno povjerenstvo 1. i 2. krug stalni sastav: 33.405,48 kn bruto
ukupno općinsko izborno povjerenstvo 1. i 2. krug prošireni sastav: 16.846,10 kn bruto

Na temelju Odluke Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i
članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora predsjedniku, potpredsjedniku
i članovima stalnog sastava sa 1 do 25 biračkih mjesta određuje se naknada za prvi krug
izbora u iznosu od 2.000,00 kuna neto po osobi, a članovima proširenog sastava izbornih
povjerenstava određuje se naknada u visini od 50% iznosa naknade od 2.000,00 kuna)
Za održavanje drugog kruga glasovanja, predsjedniku potpredsjedniku i članovima stalnog
sastava određuje se naknada u visini od 60% iznosa naknade od 2.000,00 kuna, a proširenom
sastavu izbornih povjerenstava određuje se naknada u visini od 60% iznosa naknade od
1.000,00 kuna.
4.Materijalni troškovi
4.1. Uredski i ostali potrošni materijal:
-Narodne novine: 860,34 kn (sa PDV-om)
-Narodne novine: 355,25 kn (sa PDV-om)
-Narodne novine: 68,90 kn (sa PDV-om)
(glasački listići, glasačke kutije, kuverte, zapisnici i dr.)
4.2. Objava kandidacijskih lista: „Slobodna Dalmacija“: 10.000,00 kn (sa PDV-om)
4.3. Putni troškovi članovima izbornih povjerenstava (stalni, prošireni):
- 1. Krug izbora: 1.572,00 kn neto;
-2. Krug izbora: 892,00 kn neto:
ukupno neto: 2.464,00 kn;
5.Naknada troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća:
1.000,00 po članu Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac što za ukupno 9 vijećnika iznosi:
9.000,00 kn
6. Naknada troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika:
pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji su na izborima za općinskog načelnika te
njegovog zamjenika dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji
su izašli na izbore. Ukupno 2 (dva) kandidata ostvaruju pravo na naknadu razmjerno
dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova kandidata određuje
se u iznosu od 5.000,00 kn. Za ukupno dva (2) kandidata naknada troškova iznosi: 8.625,50
kn.
Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2017. godine za Općinu Primorski Dolac iznose
91.023,95 kuna, uz napomenu da ovo izvješće nije konačno, jer su u tijeku obračuni naknada
za biračke odbore, općinsko izborno povjerenstvo i kontrola dostavljenih podataka, a zbog
naknadnog obračuna bankarskih usluga su moguća manja odstupanja za iznos koji će biti
naplaćen za bankarske usluge.
U skladu sa člankom 126. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12, 121/16) od Splitsko-dalmatinske županije zatražit će se refundacija zajedničkih
troškova lokalnih izbora održanih 21. 05.2017.g. i 04.06.2017.g. za 1. krug (50%) i 2. krug
(100%) troškova.
III.
Ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici Općine Primorski Dolac.
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