Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017.g.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE OTOK
KLASA : 013-01/17-01/25
URBROJ: 2175/04-04-17-3
Općina Otok, 10.07.2017. godine
Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine Republike Hrvatske
broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Otok dana 10. srpnja 2017. godine,
donosi

IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE
I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA

I.
Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2017. godine iz Proračuna Općine Otok potrošeno je
ukupno 119.773,83 kuna
Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove:
Troškovi objave lista u „Slobodnoj dalmaciji“……………………………….. .15.000,00 kn
Trošak tiskanja glasačkih listića, zapisnika i glasačkih kutija…………………….. 3.994,63 kn
Naknada za rad biračkih odbora…………………………………………………....49.257,71 kn
Naknada za rad Općinskog izbornog povjerenstva
(stalnog i proširenog sastava i stručne stručnog tima) …………………………. 49.268,49 kn
Troškovi nabave izbornog materijala (koverte, kemijske olovke,
papir, registrator, itd.)……………………………………………………………. 1.043,00 kn
Naknada putnih troškova………………………………………………………….. 1.210,00 kn
Ukupni troškovi lokalnih izbora iznose 119.773,83 kn i isplaćuju se iz proračuna Općine Otok.
III.

Troškovi iz točke II. ovog Izvješća isplaćeni su nakon zaprimljenih računa.
Visina naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva
iz točke II. ovog Izvješća određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade
predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih
izbora ("Narodne novine" 48/17), a naknade su isplaćene nakon održavanja drugog kruga
izbora.
Visina naknade za rad članova biračkih odbora iz točke II. ovog Izvješća određena je
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i
članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora ("Narodne novine" 48/17), a naknade
su isplaćene nakon održavanja drugog kruga izbora.
Naknade iz točke II. ovog Izvješća koje se odnose na administrativno i tehničko osoblje i
domare ustanova odredilo je Općinsko izborno povjerenstvo temeljem odredbe članka 53.

stavka 1. točke 13. Zakona o lokalnim izborima, a isplaćene su nakon održavanja drugog
kruga izbora.

III.
Ovo Izvješće objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Otok.
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