IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA NA PODRUČJU OPĆINE
LANIŠĆE
Dana 19. svibnja 2013. na području Općine Lanišće održani su lokalni izbori za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor gradonačelnika,
župana i njihove zamjenike, a 2. lipnja 2013. održan je drugi krug izbora za župana i njegove
zamjenike. U postupku navedenih izbora utrošena su sredstva u visini i na način kako slijedi:
RASHODI
1. Isplata naknada za rad izbornih tijela 96.292,61 kn
1.1. Birački odbori 24.000,00 kn
Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, potpredsjedniku i članovima
biračkih odbora na biračkim mjestima na području Općine Lanišće naknada za svaki krug iznosi
300,00 kn po osobi, tj. ukupno 24.000,00 kn neto za 4 biračka mjesta.
1.2. Naknada za rad izbornog povjerenstva 60.754.15 kn
Na temelju st. 5. i st. 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima,
potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
- za 6 članova stalnog sastava 43.188,93 kn
- za 5 članova proširenog sastava 17.565,22 kn
1.3. Naknade stručnom timu izbornog povjerenstva: 11.538,46 kn
a) osobi za tehničku podršku i informatičku obradu rezultata izbora 5.769,23 kn
b) osobi zaduženoj za financije 5.769,23 kn
2. Naknada troškova izborne promidžbe 16.242,12 kn
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknada iznosi
1.000,00 kn po osobi, odnosno za svakog člana, što iznosi ukupno 9.242,42 kn.
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor
općinskih načelnika, gradonačelnika, i župana te njihovih zamjenika i za izbor općinskih načelnika,
gradonačelnika, i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda,. kandidatima za izbor načelnika pripada naknada za najveći broj glasova u iznosu
od 5.000,00 kn odnosno razmjerno dobivenim glasovima, što ukupno iznosi 14.649,92 kn.

3. Materijalni troškovi 11.376,27kn
3.1. Materijalni troškovi (uredski materijal, glasačke kutije, paravani i dr., objava oglasa u Glasu
Istre) 796,62 kn
3.2. Ostali troškovi 10.579,65 kn
- putni troškovi biračkih odbora 5.195,06 kn
- putni troškovi izbornog povjerenstva 5.384,59 kn
UKUPNO RASHODI ( 1 + 2 + 3)
123.911,00 kn

PREDSJEDNICA GIP-a: Tijana Benčić, dipl. iur.
NAPOMENE:
1.Iznosi naknada za rad biračkih odbora i izbornog povjerenstva, te putni troškovi, iskazani su u
bruto iznosu.
2.Naknada za rad biračkih odbora isplaćena je Općini Lanišće iz sredstava Izbornog povjerenstva
Istarske županije u iznosu od 24.000,00 kuna, kao i iznos od 400,00 kuna na ime putnih troškova za
članove biračkih odbora.

