*DIP0068814*

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA:
URBROJ:

013-08/19-04/55
507-02/03-19-1

Zagreb,

4. srpnja 2019.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA
ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT
IZ REPUBLIKE HRVATSKE
ODRŽANIH 26. SVIBNJA 2019. GODINE

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), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka
2019. godine donijela Odluku o visini naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 32/19).

Na osnovi navedene Odluke, pravo na naknadu troškova imaju političke
stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove u Europski
parlament dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Političke stranke i liste grupe birača imaju pravo na naknadu troškova
izborne promidžbe u iznosu od 86.000,00 kuna, po osvojenom mjestu u
Europskom parlamentu.
Naknada troškova izborne promidžbe bit će isplaćena 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.

2.

Isplata naknada za rad izbornih tijela

2.1.

Birački odbori

40.464.738,87
31.170.849,95

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 27. ožujka 2019.

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

2.2.

Županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada
Zagreba

30.831.570,86

339.279,09

725.366,99

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 17. siječnja 2019.

predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
županijskih izbornih povjerenstava naknada iznosi 3.500,00 kuna neto po
osobi
predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba naknada iznosi 4.500,00 kn
neto po osobi

-

-

2.3.

Gradska izborna povjerenstva

2.174.758,18

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 17. siječnja 2019.
predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
gradskih izbornih povjerenstava naknada iznosi:
-

2.4.

u
u
u
u

gradovima
gradovima
gradovima
gradovima

sa 61 i više biračkih mjesta
sa 31 do 60 biračkih mjesta
sa 16 do 30 biračkih mjesta
sa 1 do 15 biračkih mjesta

3.000,00 kn neto po osobi
2.500,00 kn neto po osobi
1.750,00 kn neto po osobi
1.250,00 kn neto po osobi

Općinska izborna povjerenstva

4.251.298,65

Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 17. siječnja 2019.
predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i zamjenicima članova
općinskih izbornih povjerenstava naknada iznosi:
- u općinama sa 16 do 30 biračkih mjesta
- u općinama sa 1 do 15 biračkih mjesta

2.5.

1.750,00 kn neto po osobi
1.250,00 kn neto po osobi

Etičko povjerenstvo
Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 30. svibnja 2019.

- predsjedniku i članovima Etičkog povjerenstva naknada iznosi 3.500,00 kuna
neto po osobi
- tajniku Etičkog povjerenstva naknada iznosi 1.750,00 kuna neto
- administrativnom djelatniku naknada iznosi 1.200,00 kuna neto

45.589,37

23.972,75

2.6. Naknada za rad djelatnicima Povjerenstva Ministarstva vanjskih i
europskih poslova
Na osnovi Odluke Državnog izbornog povjerenstva od 30. svibnja 2019.

- predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Povjerenstva Ministarstva
vanjskih i europskih poslova za pripremu i koordinaciju izbora za članove u
Europski parlament iz Republike Hrvatske naknada iznosi ukupno 14.500,00
kuna neto

2.7. Naknade vanjskim suradnicima Državnog izbornog povjerenstva

18.288,96

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

2.054.614,02

2.8. Naknade za rad djelatnicima:

330.792,00
214.316,15
1.509.505,87

- Porezne uprave

- Informatičkim koordinatorima

- Stručnim timovima u izbornim povjerenstvima

3.

Materijalni troškovi

13.971.342,32

3.1. materijalni troškovi izbornih povjerenstava
(uredski materijal, uređenje biračkih mjesta, glasačke kutije,
paravani i dr.)

2.228.408.88

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)

7.498.912,50

3.3. materijalni troškovi Državnog izbornog povjerenstva

4.244.020,94

a) tiskanje i distribucija glasačkih listića, plakata, zapisnika, rezervnih
naljepnica za zatvaranje glasačkih kutija

3.721.358,25

b) objava zbirne liste, kandidacijskih lista u dnevnom tisku

382.287,37

c) ostali troškovi (uredski materijal i dr.)

140.375,32

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

54.436.081,19
5 ’ *7

Predsjednik
.i

Đuro Sessa
NAPOMENA:
Izvješće nije konačno jer je u tijeku obračun materijalnih troškova nastalih u provedbi izbora u diplomatsko konzularnim predstavništvima kao i nadzor financiranja izborne promidžbe, uslijed čega nije donijeta Odluka
o isplati naknade troškova izborne promidžbe (točka 1.) te su moguća odstupanja u odnosu na objavljeno
Izvješće.

