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Na temelju članka 126. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.
144/12), nakon provedenih lokalnih izbora održanih 21. svibnja 2017. godine, Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Šenkovec dana 29.06.2017. godine donosi
IZVJEŠĆE
o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja
I
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 48/2017) obračunate su naknade,
a materijalni troškovi iskazani sukladno računima izdanim za provedbu lokalnih izbora.
Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šenkovec objavljuje izvješće o
visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana objave službenih
rezultata izbora.
II
Ukupna visina troškova lokalnih izbora iznosi 74.300,45 kn.
Sredstva iz prethodnog stavka utrošena su kako slijedi:
Redni broj VRSTA TROŠKA
IZNOS (kn)
1.
Naknada za rad stalnog sastava Općinskog
20.764,40
izbornog povjerenstva (6 članova)
2.
Naknada za rad proširenog sastava Općinskog
9.481,10
izbornog povjerenstva (6 članova)
3.
Naknada za rad biračkih odbora (3 biračka odbora 4.500,00
po 10 članova – ukupno 30 članova)
4.
Objava kandidacijskih listi i izbornih rezultata
10.257,50
5.
Glasačke kutije i pregradni kartoni, zapisnici,
1.497,45
glasački listići

6.

Naknada troškova izborne promidžbe
- Kandidatima za načelnika
- Političkim strankama

8.300,00
19.500,00

UKUPNO

74.300,45

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2017. godine za Općinu Šenkovec iznose
74.300,45 kuna, uz napomenu da ovo izvješće nije konačno, jer Sukladno Sporazumu između
Međimurske županije i Općine Šenkovec o sudjelovanju u troškovima izbora za župana,
gradonačelnika i načelnike, odnosno u troškovima izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave od 11.04.2017. godine u tijeku su
obračuni naknada za biračke odbore i obračuni zajedničkih materijalnih troškova, koji se
dijele na 50% na općinu, a 50% na Međimursku županiju.
III
Ovo izvješće biti će objavljeno na internetskim stranicama Općine Šenkovec
(www.senkovec.hr).
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