
 

          
 

               REPUBLIKA HRVATSKA 

 ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

      ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE 

 

Broj: LS-61/2021 

Šibenik, 28. srpnja 2021. godine 

 

             

 

                                                        OPĆINA ROGOZNICA 

 

  

                     
Predmet: Troškovi Lokalnih izbora 2021.  

 

 Poštovani,   

 

Dostavljamo vam konačno izvješće  o troškovima provedbe  Lokalnih izbora koji su se 

sukladno članku 126. st. 1. i 3.  Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" br. 144/12, 

121/16,98/19 i 42/20)  isplatili iz proračuna općine Rogoznica: 

 

1. Trošak naknade za šest članova  stalnog sastava  Izbornog povjerenstva Općine 

Rogoznica, visina koje naknade  je određena  Odlukom Vlade RH ("Narodne novine" br. 

34/21)  u iznosu od  2.000,00 kn neto po svakom članu povjerenstva, tako da isti trošak   u 

bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za zdravstveno osiguranje ukupno iznosi 18.299,55 kn, 

za prvi krug Lokalnih izbora 2021. godine održanih 16. svibnja 2021. godine. Za drugi krug 

Lokalnih izbora 2021. godine  održanih 30. svibnja 2021. godine visina naknade je 1.200,00 

kn neto, tako da trošak u bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za zdravstveno osiguranje 

iznosi 10.979,77 kn. 

Trošak naknade za pet članova proširenog sastava Izbornog povjerenstva Općine 

Rogoznica, visina koje naknade  je određena  Odlukom Vlade RH ("Narodne novine" br. 

34/21)  u iznosu od  1.000,00 kn neto po svakom članu povjerenstva, tako da isti trošak   u 

bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za zdravstveno osiguranje, ukupno iznosi 8.958,36 kn. 

Za drugi krug Lokalnih izbora 2021. godine  održanih 30. svibnja 2021. godine visina 

naknade je 600,00 kn neto, tako da trošak u bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za 

zdravstveno osiguranje iznosi 5.374,98 kn. 

 

          2. Polovina troška naknada članovima biračkih odbora u Općini Rogoznica, za prvi 

krug izbora održanih 16. Svibnja 2021. godine, koja naknada je također određena naprijed 

navedenom odlukom Vlade u visini od 400,00 kn neto za predsjednike i potpredsjednike 

biračkih odbora, te u visini od 350,00 kn neto za članove biračkih odbora, a koji trošak u 

bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za zdravstveno osiguranje, ukupno iznosi 18.859,04 kn.  

Isto tako polovina troška naknade članovima biračkih odbora za drugi krug izbora 

održanih 30. svibnja 2021. godine, a koji trošak u bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za 

zdravstveno osiguranje, ukupno iznosi 18.859,04 kn. 

Druga polovina troška za prvi i drugi krug Izbora sukladno čl.126. st.3 Zakona o 

lokalnim izborima tereti proračun Šibensko-kninske županije. 



3.  Polovina putnih troškova članova  biračkih odbora i povjerenstva za korištenje 

privatnih automobila u službene svrhe, koji trošak sukladno odluci Županijskog izbornog 

povjerenstva Šibensko-kninske županije od 30. svibnja 2021. godine iznosi 2,00 kn po 

prijeđenom kilometru,  koji trošak u bruto iznosu, zajedno sa doprinosom za zdravstveno 

osiguranje, za  članove izbornog povjerenstva  1.554,31 kn. Trošak se odnosi na prvi i drugi 

krug izbora. Druga polovina troška za prvi i drugi krug Izbora sukladno čl.126. st.3 Zakona o 

lokalnim izborima tereti proračun Šibensko-kninske županije. 

   

4. Polovina trošak najma dvije privatne kuće  u kojima su se nalazila biračka mjesta, a 

visina kojeg najma po  odluci Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije 

od 30. svibnja 2021. godine iznosi 700,00 kn neto po kući, a koji je trošak  u ukupnom bruto  

iznosu 1.505,38 kn. Trošak se odnosi na prvi i drugi krug izbora. Druga polovina troška 

sukladno čl.126. st.3 Zakona o lokalnim izborima tereti proračun Šibensko-kninske županije.  

 

 5. Polovina materijalnih troškova provedbe izbora (uredski materijal, paravani, 

zaštitna sredstva) u iznosu od 813,71 kn. Druga polovina troška sukladno čl.126.st.3. Zakona 

o lokalnim izborima, tereti proračun Šibensko-kninske županije. 

 Slijedom navedenog, ukupan trošak provedbe izbora koji tereti proračun Općine 

Rogoznica utvrđuje se u iznosu od 85.204,41 kn. Dana 14. lipnja 2021. godine doznačen je 

iznos od 86.758,45 kn. Kako je   uplaćeno 1.554,31 kn više od iznosa ukupnog troška izbora, 

dana 30. srpnja 2021. godine taj iznos će  biti vraćen na račun Općine Rogoznica.  

  S poštovanjem,  

 PREDSJEDNICA 

 

 Nives Nikolac, v.r.  


