Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09.) i članka
44. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik KZŽ“ br. 1/02., „Službeni
glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine na sjednici održanoj dana
31.01.2012. godine, donosi
ODLUKU
O ODREðIVANJU NAKNADA ZA IZBORE U MJESNIM ODBORIMA
Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća
mjesnih odbora, visina naknada članovima izbornog povjerenstva, biračkim odborima, biračkim
mjestima, za izbore koji se održavaju dana 25.03.2012. godine.
Naknade iz st. 1. ovog članka isplaćuju se na teret proračuna Grada Krapine.
Članak 2.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora ostvaruju
političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća i
imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 1.000,00 kn za svakog člana.
Naknada se isplaćuje na račun političke stranke odnosno na račun nositelja liste.
Političke stranke koje su predložile koalicijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora dužne su
za članove vijeća mjesnog odbora izabrane na toj listi dostaviti suglasno pismeno očitovanje o tome
kojoj se političkoj stranci treba isplatiti naknada za pojedinog člana izabranog s koalicijske liste.
Političke stranke i nositelji nezavisnih lista iz ovog članka dužni su radi ostvarenja prava na naknadu
dostaviti podatke o žiro-računu na koji im se treba izvršiti isplata.
Članak 3.
Članovi izbornog povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 2.000,00 kn po svakom članu
izbornog povjerenstva.
Članak 4.
Članovi biračkih odbora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 340,00 kn po svakom članu biračkog
odbora.
Članak 5.
Za biračka mjesta koja su odreñena u privatnim kućama ostvaruje se naknada za svako mjesto u iznosu
od 500,00 kn te se isplaćuje vlasniku.
Članak 6.
Pravo na naknadu ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.
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