REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGALIĆ
Općinsko izborno povjerenstvo
KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2178/27-17-6
Dragalić, 28.06.2017.
Na temelju članka 126.stavak 7. Zakona o lokalnim izborima («NN» broj 144/12 i 121/16 ),
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić utvrđuje i objavljuje

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKOG NAČELNIKA I
ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA SRPSKE NACIONALONE MANJINE
OPĆINE DRAGALIĆ ODRŽANIH 21.05.2017.
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Troškovi prema Odluci o sufinanciranju od 21.4.2017.
Opis troška
Materijalni troškovi
Glasački listići
Glasačke kutije
Informatička potpora-porezna
Najam kuća
Stručna i administrativna potpora
Birački odbori
Ukupno:

1.

Troškovi jedinice lokalne samouprave
Općinsko izborno povjerenstvo
- stalni sastav (bruto)
- prošireni sastav (bruto)

2.

Naknade troškova izborne promidžbe strankamaOpćinsko vijeće
HSS- 9.000,00
HDZ- 6.000,00
SDP- 1.500,00

3.

Naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskog
načelnika
Zvonimir Karlik-5.000,00
Vesna Peterlik- 3.250,00
Naknada troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika
općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine
Ranka Milojković- 2.500,00
Rade Bosanac1.375,00
Putni troškovi predsjednice OIP-a (bruto)
UKUPNO:
SVEUKUPNO:

4.

5.

Iznos kn
686,62
688,19
250,88
192,45
18,45
285,44
15.082,81
17.204,84

19.581,17
9.747,95
16.500,00

8.250,00

3.875,00

2.019,04
59.973,16
77.178,00

Troškovi prema Odluci o sufinanciranju troškova izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih
zamjenika u 2017. godini od 21. travnja 2017. godine isplatiti će se na žiro račun Brodsko-posavske
županije IBAN HR5723400091800012004, model HR 65, poz. na broj 3816-094-RKP općine.

Visina naknade članova stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Dragalić utvrđena je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima,
potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora («Narodne novine»
broj 48/17).
Visina naknada troškova izborne promidžbe utvrđena je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o
visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te
njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika, župana iz reda
pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika Hrvatskog naroda («Narodne novine»
broj 42/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine»
broj 42/17), te se navedena sredstva
isplaćuju na posebne račune kandidata/političke stranke/nositelja liste grupe birača otvoren za
financiranje troškova izborne promidžbe.
Financijsko izvješće objavit će se na web stranici Općine Dragalić (www.dragalic.hr).

Predsjednica
Općinskog izbornog povjerenstva
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