REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE ANDRIJAŠEVCI
KLASA: 013-04/17-01/02
URBROJ: 2188/02-17-1
Andrijaševci, 20. lipnja 2017. godine.
Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12 i 121/16)
i točke X. Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, br. 48/17),Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Andrijaševci, utvrđuje i objavljuje

CJELOVITO IZVJEŠĆE
visini troškova i načinu njihova korištenja
za lokalne izbore 2017. godine
I.
Za provedbu izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Andrijaševci, izbora za općinskog
načelnika Općine Andrijaševci, izbor župana Vukovarsko-srijemske županije, izbor članica/članova
županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije te izbor zamjenika župana Vukovarskosrijemske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, održanih 21.svibnja 2017. godine
(prvi krug) i 4. lipnja 2017. godine (drugi krug), a temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske,
Županijskog izbornog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije, Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Andrijaševci te dostavljenih računa, utrošena su sredstva kako slijedi:
1. Za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća:
- 1.500,00 kn po članu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci što za ukupno trinaest članova
iznosi 19.500,00 kn,
2. Za naknadu 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 ukupno broja birača koji su izašli
na izbore te naknada iznosi 10.000,00 kuna budući je bio 1 kandidat za općinskog načelnika i izabran
je u prvom krugu lokalnih izbora održanih 21.5.2017.godine.
3. Za naknadu za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za
provedbu lokalnih izbora:
- 350,00 kn neto po predsjedniku i potpredsjedniku biračkog odbora odnosno 300,00 kuna
neto po ostalim članovima biračkog odbora za 4 (četiri) biračka mjesta, što za ukupno četrdeset
članova (10 članova po jednom biračkom mjestu) iznosi 19.780,44 kn bruto (prvi krug) te je 50 % od
navedenog iznosa odnosno 9.790,22 kune Općini Andrijaševci refundirala Vukovarsko-srijemska
županija s obzirom da su se u prvom krugu izbora istodobno održavali izbori za tijela jedinica

lokalne samouprave i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave,te naknadu za biračke

odbore za prvi krug izbora snose Općina Andrijaševci i Vukovarsko-srijemska županija u
jednakim dijelovima.
Temeljem Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih
odbora za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, br. 48/17), predsjednicima i
potpredsjednicima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave određena je naknada u iznosu od 350,00 kuna neto po osobi, a članovima
biračkih odbora određena je naknada u iznosu od 300,0 kuna neto po osobi te će biti isplaćena posebno
za I., a posebno za II. krug glasovanja.
Budući je općinski načelnik izabran u prvom krugu te se u Općini Andrijaševci provodio drugi
krug lokalnih izbora samo za župana Vukovarsko-srijemske županije, troškove naknade članovima
biračkih odbora za drugi krug lokalnih izbora snosi u cijelosti Vukovarsko-srijemska županija.

4. Za naknadu za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog izbornog
povjerenstva(stalni i prošireni sastav) Općine Andrijaševci te administrativnom i pomoćnotehničkom osoblju:
4.1. Naknada za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog izbornog
povjerenstva (stalni i prošireni sastav) Općine Andrijaševci
-2.000,00 kn neto po članu stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva ( ukupno šest
članova) te 1.000,00 kuna neto po članu proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva (ukupno
šest članova) za prvi krug lokalnih izbora što ukupno iznosi 18.000,00 kn neto.
Temeljem Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, br. 48/17), utvrđena je naknada za
članove stalnog sastava u iznosu 2.000,00 kuna neto po osobi za prvi krug odnosno 1.200,00 kuna neto
za drugi krug glasovanja.
Temeljem Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“, br. 48/17), utvrđena je naknada za
članove proširenog sastava izbornog povjerenstva u iznosu 1.000,00 kuna neto po osobi za prvi krug
odnosno 600,00 kuna neto za drugi krug glasovanja.
4.2. Naknada za rad administrativnom te pomoćno-tehničkom osoblju
-

stručnom suradniku za financije (1 osoba) - 1.000,00 kuna neto po osobi
informatički operater (1 osoba) – 700,00 kuna neto po osobi
domar (1 osoba) – 150,00 kuna neto po osobi.

Sveukupni iznos troškova naknade za Općinsko izborno povjerenstvo (stalni i prošireni sastav)
te za administrativno i pomoćno-tehničko osoblje za prvi krug lokalnih izbora iznosi 32.093,01
kuna bruto.

Budući je općinski načelnik izabran u prvom krugu te su se u Općini Andrijaševci
provodio drugi krug lokalnih izbora samo za župana Vukovarsko-srijemske županije, troškove
naknade članovima stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva te
pomoćno-tehničkog osoblja (informatički operater i domar) za drugi krug glasovanja snosi u
cijelosti Vukovarsko-srijemska županija.
5. Za materijalne troškove Općinskog izbornog povjerenstva
- 6.004,00 kn neto, odnosno 9.774,30 bruto za putne troškove i ostale materijalne troškove.

6. Za troškove objave u dnevnom tisku „Glas Slavonije“:
- 4.650,00 kn za objavu pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova
Općinskog vijeća Općine Andrijaševci, te zbirne liste pravovaljanih kandidatura za općinskog
načelnika Općine Andrijaševci,
- 1.395,00 kn za objavu rezultata izbora za općinskog načelnika i rezultata izbora za
članice/članove Općinskog vijeća Općine Andrijaševci.

7. Za troškove tiska i potrošni materijal (''Narodne novine'') :
- 792,35 kuna za glasačke kutije
- 1.516,00 kuna za tisak glasačkih listića za izbor za kandidacijsku listu članica/članova Općinskog
vijeća Općine Andrijaševci, glasačkih listića za izbor Općinskog načelnika Općine Andrijaševci te
ostalih pripadajućih obrazaca.
8. Za troškove unosa i obrade podataka lokalnih izbora - Ministarstvo financija, Porezna
uprava, Područni ured Slavonija i Baranja:
-

88,40 kn za prvi krug.

Sveukupno troškovi od točke 1. do 8. : 99.589,50 kuna.
II.
U skladu sa člankom 126. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', broj 144/12,
121/16), od Vukovarsko-srijemske županije zatražena je refundacija zajedničkih troškova za članove
biračkih odbora u iznosu od 9.790,22 kune za prvi krug lokalnih izbora održanih 21. svibnja 2017.
godine u dijelu koji se odnosi na izbor župana Vukovarsko-srijemske županije, izbor članica/članova
županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije te izbor zamjenika župana Vukovarskosrijemske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Budući je općinski načelnik izabran u prvom krugu te su se u Općini Andrijaševci provodio
drugi krug lokalnih izbora samo za župana Vukovarsko-srijemske županije, troškove naknade
za drugi krug glasovanja snosi u cijelosti Vukovarsko-srijemska županija
REKAPITULACIJA: Sveukupni troškovi od 99.589,50 kuna, umanjeni za traženu refundaciju od
9.790,22 kuna od Vukovarsko-srijemske županije, a koji terete Proračun Općine Andrijaševci za 2017.
godinu, iznose 89.799,28 kuna.
III.
Ovo Izvješće će se objaviti na službenim internetskim stranicama Općine Andrijaševci,
www.andrijasevci.hr.
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