
 

                               

                       
 

  

            REPUBLIKA HRVATSKA 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO    
          GRADA  DONJEG MIHOLJCA 
 

KLASA:    013-03/19-01/4    
URBROJ:  2115/01-02-19-1 
Donji Miholjac. 07. lipnja 2019..   
 
 
Na temelju članka 79. stavka 6. i stavka 7. Zakona o o izboru vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina („Narodne novine“ br.  25/19.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada 
Donjeg Miholjca  objavljuje 

 

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA DONJEG 
MIHOLJCA O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA 

ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH 
MANJINA 2019. GODINE 

 

I. 

Temeljem članka 79. stavak 6.  i stavak 7. Zakona o  izboru vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina, propisano je da je izborno povjerenstvo jedinice 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 nadalje propisano da  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 o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  koju je donijela Vlada Republike Hrvatske Klasa: 022-
03/19-04/116, Urbroj: 50301-25/14-19-2,  28. ožujka 2019. obračunate su naknade za rad izbornih 
tijela, a posebnom odlukom izbornog povjerenstva utvrđena je naknada za rad domara, a  
materijalnih troškova za provođenje izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina nije 
bilo. 
Slijedom navedenog, Gradsko izborno povjerenstvo Donjeg Miholjca objavljuje izvješće o 
visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu izbora za vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina održanih 05. svibnja 2019. 

 



II.  

U proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu   planirani su troškovi provedbe 
izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 50.000,00 kn. ( pozicija 
broj 374). 

III. 

RASHODI:   22.036,88 kn 

1.  Gradsko izborno povjerenstvo                                                     21.600,00 kn                           
      (6 članova )  
 
Sukladno Odluci o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  Klasa: 022-03/19-04/116, Urbroj: 50301-25/14-19-2,  28. 
ožujka 2019.   u točki VI. utvrđeno je da članovima gradskih i općinskih izbornih povjerenstava u 
gradovima odnosno općinama u kojima su raspisani izbori i u kojima nije zaprimljena niti jedna lista 
kandidata, odnosno kandidatura u gradu odnosno općini ali je zaprimljena lista kandidata, odnosno 
kandidatura na razini županije, određuje se naknada pod uvjetima i u visini od 80 % od iznosa naknade 
iz točke IV. ove Odluke.  Naknada utvrđena točkom IV. Iste Odluke iznosi 4.500,00 kn neto po 
osobi ako je na području  jedinice lokalne samouprave raspisano do 5 izbora.  
 
2. Naknada za domara                                                                    436,88 kn     
 
Ukupni troškovi provedbe izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 05. 
svibnja 2019. godine za Grad Donji Miholjac  iznose 22.036,88 kuna. 

IV. 

Ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca, 
www.donjimiholjac.hr. 

                                                                                                                  PREDSJEDNICA:  

                                                                                               Sanja Hatvalić, mag.iur. 


