
Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 

121/16), i članka 5.i 6. Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima 

izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“ broj 48/17), te članka 2. i 3. 

Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu 

lokalnih izbora („Narodne novine“ broj 48/17), Općinsko izboro povjerenstvo Općine Orehovica 

utvrđuje i objavljuje  

CJELOVITO IZVJEŠĆE 

o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja 

I. 

Za provedu izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Orehovica, izbora općinskog načelnika, 
izbora zamjenika načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, ozbora članica/članova 
Skupštine Međimurske županije te za izbor župana Međimurske županije, održanih 21. svibnja 2017. 
godine za 1. krug, a u skladu s Odlukom Vlade o visini naknade troškova izborne promidžbe, utrošena 
su sredstva kako slijedi: 

a) za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća 

- 1.500,00 kuna po članu Općinskog vijeća Općine Orehovica, što za ukupno 15 članova iznosi 22.500,00 
kuna. 

b) za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika: 

- pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji su na izborima za općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukunog broja birača koji su izašli na izbore. 
Ukupno 2(dva) kandidata ostvaruju pravo na naknadu razmjerno dobivenim glasovima kandidata 
određuje se u iznosu od 5.000,00 kuna. Za ukupno 2 kandidata naknada troškova iznosi 9.736,21 kn 

c) za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika načelnika iz reda pripadnika romske 
nacionalne manjine: 

- pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji su na izborima za zamjenika općinskog načelnika iz 
reda pripadnika romske nacionalne manjine dobili najmanje 10% važećih glasova birača od ukunog 
broja birača koji su izašli na izbore. Ukupno 2(dva) kandidata ostvaruju pravo na naknadu razmjerno 
dobivenim glasovima kandidata određuje se u iznosu od 5.000,00 kuna. Za ukupno 2 kandidata 
naknada troškova iznosi 3.067,01 kn. 

d) za naknadu za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu 
lokalnih izbora: 

- 350,00 kuna neto predsjednicima i potpredsjednicima biračkih odbora na ukupno 4 biračkih 
mjesta,što  iznosi ukupno 2.800,00 kuna neto. 

- 300,00 kuna neto po članu biračkog odbora, na 4 biračka mjesta, što za ukupno 32 člana (8 po 
biračkom mjestu) iznosi 9.600,00 kuna neto. 

Bruto iznos naknade za rad biračkih odbora iznosi ukupno 19.487,96 kn. 

e) naknada za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Orehovica 

- 2.000,00 kuna neto po članu stalnog sastava Izbornog povjrenstva što za ukupno šest članova iznosi 
12.000,00 kuna neto,  

-naknadu za rad članovima proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orehovica: 



-50% iznosa naknade za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava Općinskog 
izbornog povjerenstva Općine Orehovica (1.000,00 kuna po članu proširenog izbornog povjerenstva), 
što za ukupno 6 članova iznosi 6.000,00 kuna neto. 

Bruto iznos naknade za rad Općinskog izbornog povjerenstva iznosi 28.442,44 kune. 

 

g) Za troškove objave u „Večernjem listu“ 

-7.620,00 kn za objavu pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća 
Općine Orehovica, zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine 
Orehovica i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika načelnika iz reda pripadnika 
romske nacionalne manjine. 

h) za troškove objave kandidacijskih lista i rezultata izbora  na radiju- Studio M- ukupno 1.000,00 kn 

i) za troškove tiska („Narodne novine“) 

-1.217,75 kn za tisak 2.000,00 komada glasačkih listića za izbor za kandidacijsku listu članica/članova 
Općinskog vijeća Općine Orehovica, 2.000,00 komada glasačkih listića za izbor općinskog načelnika 
Općine Orehovica i 300,00 komada glasačkih listića za izbor zamjenika načelnika Općine Orehovica iz 
reda pripadnika romske nacionalne manjine, 20,00 komada OLN-8 zapisnika i prijepisa zapisnika o radu 
biračkog odbora za izbor načelnika Općine Orehovica, 20,00komada OMLN-9 zapisnika i prijepisa 
zapisnika o radu biračkog odbora za izbor zamjenika načelnika Općine Orehovica iz reda pripadnika 
romske nacionalne manjine i 20,00 komadaOLS-12 zapisnika i prijepisa zapisnika o radu biračkog 
odbora za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Orehovica. 

j) za troškove potrošnog izbornog materijala (glasačke kutije 12 komada, paravani 12 komada, kemijske 
i grafitne olovke, kuverte i drugi materijali- „Narodne novine“)- ukupno 501,20 kn 

k) kancelarijski potrošni materijal za 4 biračka mjesta- 131,24 km 

 

Sveukupno od a) do k)=  93.703,21 kn. 

II. 

U skladu sa člankom 126. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), 
Međimurska županija pokrila je troškove u dijelu koji se odnosi na izbor županijske skupštine, župana 
i njegovih zamjenika, kao i 50% troškova za rad biračkih odbora na provedenim lokalnim izborima, te 
troškove kancelarijskog potrošnog materijala, u ukupnom iznosu od 9.875,22 kune. 

 

KLASA: 013-03/17-01/13 
URBROJ: 2109/22-01-17-1 
Orehovica, 26. srpnja 2017. 
    Predsjednica Općinsko izbornog povjerenstva Općine Orehovica 

                  Ana Varga, v.r. 

 


