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Dugo Selo, 20.06.2017. godine 
 
Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16) 
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani objavljuje  
 

I Z V J E Š Ć E 
O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA 

ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE 
 

I. 
Temeljem čl.126. stavak 5. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.144/12, 121/6), sredstvima za 
provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, a isto je odgovorno za raspodjelu i trošenje 
sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu 
obavljanja administrativnih i stručnih poslova, te je nadležno izborno povjerenstvo dužno objaviti 
cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihovog korištenja, u roku od 30 dana od dana objave 
službenih rezultata izbora, na internetskoj stranici jedinice. 
Sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih 
odbora za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine br. 48/17) i Odluci Vlade RH o visini naknade 
predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora 
(Narodne novine br. 48/17) obračunate su naknade, a materijalni troškovi iskazani sukladno s računima 
izdanim za provedbu lokalnih izbora. 
Slijedom navedenog, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brckovljani objavljuje izvješće o visini 
troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu lokalnih izbora održanih 21.05.2017. godine. 
 

II. 
1. Birački odbori                        42.877,18 kn 

   (13 biračkih odbora po 10 članova – ukupno 130 članova) 
Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima 
biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora propisano je kada se istodobno održavaju izbori za tijela 
jedinica lokalne samouprave i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, svaka jedinica lokalne, 
odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja 
stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u 
jednakim dijelovima, stoga je Zagrebačka županija izvršila povrat sredstava u 50% iznosa naknade za 
članove biračkih odbora, pa je trošak za Općinu Brckovljani  

                                         21.438,59 kuna. 
2. Općinsko izborno povjerenstvo (6 članova stalnog sastava i 6 članova proširenog sastava), naknada za 
stručni tim (2 osobe)                    35.189,88 kn 

  
Na temelju Odluke Vlade o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih 
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava 
izbornog povjerenstva grada sa 1 do 25 biračkih mjesta određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna 
neto po osobi, a članovima proširenog sastava određuje se naknada u iznosu od 1.000,00 kuna neto po 
osobi (odnosno 50 % od iznosa 2.000,00 kuna) 
 



 
3. Materijalni troškovi 
 3.1. Uredski i ostali potrošni materijal                       3.662,25 kn 
 (glasački listići, zapisnici, toneri, oglasni plakati) 
 3.2. Objava kandidacijskih lista “Dugoselska kronika“       2.125,00 kn 

 3.3. Putni troškovi Općinskog izbornog povjerenstva           720,00 kn 

 
Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora 2017. godine za Općinu Brckovljani iznose 63.135,72 kune. 
 

III. 
Ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici Općine Brckovljani – www.brckovljani.hr 
 
 

                         PREDSJEDNICA 
                            OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
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