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Zagreb,

14. svibnja 2020.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ZA PROVEDBU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
HRVATSKE
održanih 22. i 29. prosinca 2019. te 5. siječnja 2020.
RASHODI
1.

Isplata naknade troškova izborne promidžbe
Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine, broj 29/19 i 98/19), Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine donijela Odluku o visini
naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 112/19).
Na osnovi navedene Odluke, pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji na
izborima za predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 10% važećih glasova.
Naknada troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske
raspoređuje se kandidatima koji imaju pravo na naknadu troškova, razmjerno dobivenim
glasovima prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za najveći broj
dobivenih glasova kandidata određuje se u iznosu od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna
za prvi izborni krug, s time da se ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova
izborne promidžbe.
Naknada troškova izborne promidžbe u narednom krugu izbora, raspoređuje se
kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske koji su ušli u naredni krug izbora,
razmjerno dobivenim glasovima prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade
za veći broj dobivenih glasova kandidata u narednom krugu izbora određuje se u iznosu
od 20 % od iznosa naknade određenog u prvom krugu, s time da se ne smije isplatiti u
iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćena je na osnovi članka 45. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma - u roku od 15
dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
(dalje: Državno izborno povjerenstvo) o provedenom nadzoru financiranja izborne
promidžbe.

3.109.295,58

2.

Isplata naknada za rad izbornih tijela

2.1. Birački odbori

54.195.358,08
38.771.621,96

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 21. studenoga 2019.
Birački odbori u Republici Hrvatskoj

38.319.963,29

- predsjedniku i zamjeniku predsjednika biračkih odbora na biračkim mjestima u
Republici Hrvatskoj naknada iznosi 330,00 kuna neto po osobi, po krugu glasovanja
- članovima i zamjenicima članova biračkih odbora na biračkim mjestima u Republici
Hrvatskoj naknada iznosi 300,00 kuna neto po osobi, po krugu glasovanja

Birački odbori u inozemstvu

451.658,67

predsjedniku i zamjeniku predsjednika biračkih odbora na biračkim mjestima u
inozemstvu naknada iznosi 330,00 kuna neto po osobi, po krugu glasovanja
- članovima i zamjenicima članova biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu
naknada iznosi 300,00 kuna neto po osobi, po krugu glasovanja
-

2.2. Gradska izborna povjerenstva za obavljanje tehničkih priprema na
području pojedine županije i Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Zagreba

1.123.163,87

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 4. studenoga 2019.
-

predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova gradskih
izbornih povjerenstava za obavljanje tehničkih priprema za provođenje izbora za
predsjednika Republike Hrvatske u gradovima: Velika Gorica, Zlatar, Sisak,
Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Rijeka, Gospić, Virovitica, Požega,
Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Šibenik, Vukovar, Split, Pazin, Dubrovnik i Čakovec
te Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba naknada iznosi 5.500,00 kuna neto
po osobi za oba kruga glasovanja.

2.3. Gradska izborna povjerenstva

2.743.664,23

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 21. studenoga 2019.
predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
gradskih izbornih povjerenstava naknada za oba kruga glasovanja iznosi:
- u gradovima sa 61 i više biračkih mjesta
- u gradovima sa 46 do 60 biračkih mjesta
- u gradovima sa 31 do 45 biračkih mjesta
- u gradovima sa 16 do 30 biračkih mjesta
- u gradovima sa 11 do 15 biračkih mjesta
- u gradovima sa 6 do 10 biračkih mjesta
- u gradovima sa 1 do 5 biračkih mjesta

4.500,00 kn neto po osobi
4.000,00 kn neto po osobi
3.500,00 kn neto po osobi
3.000,00 kn neto po osobi
2.500,00 kn neto po osobi
2.000,00 kn neto po osobi
1.750,00 kn neto po osobi

2.4. Općinska izborna povjerenstva

8.178.273,37

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 21. studenoga 2019.
predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
općinskih izbornih povjerenstava naknada za oba kruga glasovanja iznosi:
- u općinama sa 16 do 30 biračkih mjesta

3.000,00 kn neto po osobi

- u općinama sa 11 do 15 biračkih mjesta
- u općinama sa 6 do 10 biračkih mjesta
- u općinama sa 1 do 5 biračkih mjesta

2.500,00 kn neto po osobi
2.000,00 kn neto po osobi
1.750,00 kn neto po osobi
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2.5. Naknada za rad djelatnicima Povjerenstva Ministarstva vanjskih i
europskih poslova

38.326,18

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 20. siječnja 2020.
- predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Povjerenstva Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za pripremu i koordinaciju izbora za predsjednika
Republike Hrvatske naknada iznosi ukupno 23.000,00 kuna neto

2.6. Naknade vanjskim suradnicima Državnog izbornog povjerenstva

65.294,04

- naknade za obavljanje administrativnih, računovodstvenih, tehničkih i
pomoćnih poslova

2.7. Naknade za rad djelatnicima:
- Porezne uprave
- Informatičkim koordinatorima
- Stručnim timovima u izbornim povjerenstvima

3.

Materijalni troškovi

3.1.

Materijalni troškovi izbornih povjerenstava u Republici Hrvatskoj

3.275.014,43
676.552,80
227.148,64
2.371.312,99

17.960.430,68
4.130.187,96

uredski materijal, uređenje biračkih mjesta, glasačke kutije, paravani i dr.

Materijalni troškovi u inozemstvu

1.045.359,58

uredski materijal, uređenje biračkih mjesta, glasačke kutije, paravani i dr.

3.2.

Organizacija i provedba informatičke podrške - APIS IT
(izgradnja, održavanje i korištenje informacijskog sustava, udomljavanje
informacijskog sustava, korištenje i održavanje IKT infrastrukture i
organizacija informatičke podrške izborima)

3.3.

Materijalni troškovi Državnog izbornog povjerenstva
a) tiskanje i distribucija glasačkih listića, plakata, zapisnika, rezervnih
naljepnica za zatvaranje glasačkih kutija

9.009.237,50

3.775.645,64
3.596.958,98

b) objava liste kandidata u dnevnom tisku

130.514,00

c) ostali troškovi (uredski materijal i dr.)

48.172,66

UKUPNO RASHODI ( 1.+2.+3.)

75.266.484,34
Predsjednik
Đuro Sessa
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