
Republika Hrvatska 
Općinsko izborno povjerenstvo 

Općine Muć 
 

Muć, 28. srpnja 2021. 
 
Klasa: 013-01/21-01-05 
Ur. broj: 2180/02-03-21-4 

 
 
 
Na temelju odredbi 126. st. 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj: 

144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 37/21.), članka 42. st. 2. podstavka 1. i 56. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" broj 
29/19, 98/19) te Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesene na 
sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. travnja 2021. (dalje Odluka) i Odluka o visini 
naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana 
te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda donesene 
na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. travnja 2021., kao i konačnih rezultata za 
izbor članova Općinskog vijeća Općine Muć, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Muć 
donosi slijedeću  

 
 

ODLUKU 
 

o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe 
 

I. 
 
Sukladno točki II. Odluke pravo na naknadu imaju političke stranke i liste grupe birača 

koje na izborima za članove predstavničkih tijela dobiju najmanje jednog člana 
predstavničkog tijela, time da sukladno točki IV. Odluke pravo na naknadu troškova imaju u 
iznosu od 1.500,00 kn za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe 
ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe. 

 
Stoga, pravo na isplatu ostvaruju: 
 
1. DOMOVINSKI POKRET – DP, Zagreb, Gračanske Dužice 2, OIB: 52853709191, 

broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe: HR2524020061500107391 u 
iznosu od 9.000,00 kn, 

 
2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg Žrtava Fašizma 4/III, OIB: 

04150008463, broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe: 
HR9723600001300161695 u iznosu od 1.202,74 kn, 

 
te se nalaže isplata sukladno gore navedenim podacima. 
 
 
II. 
 
Ostali sudionici izbora, kako za izbor članova predstavničkog tijela, tako i za izbor 

općinskog načelnika, ne ostvaruju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, budući isti 
nisu prijavili troškove. 



 
III.  
 
Naknada se isplaćuje iz proračuna Općine Muć u roku od 15 dana od dana objave 

izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o nadzoru poštivanja odredbi 
Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. 

 
IV. 
 
Ova odluka dostavlja se načelniku Općine Muć na izvršenje. 
 
V. 
 
Ova odluka objavit će se na mrežnoj stranici Općine Muć. 
 
 
 

Predsjednica 
OIP Muć 

 
Mirjana Urlić 

 
 

DOSTAVITI: 
 
-načelniku Općine Muć 
-izbornim sudionicima iz točke III. ove Odluke 
-Ministarstvo financija, pisarnica@mfin.hr 
-arhiva (ovdje) 


