
FINANCIRANJE IZBORNE 
PROMIDŽBE NA LOKALNIM 

IZBORIMA 2017.



OBVEZATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE DRŽAVNOG 
IZBORNOG POVJERENSTVA

Izborna povjerenstva, u provedbi nadzora, dužni su koristiti aplikaciju za
nadzor financiranja i imenovati člana povjerenstva zaduženog za nadzor
financiranja.

Izborna povjerenstva počinju koristiti aplikaciju dan nakon konačnosti
kandidature (preuzimanje podataka), a završavaju 48. dan nakon dana
provedenih izbora.



PREDNOSTI APLIKACIJE

• na jednom mjestu nalaze se svi podaci vezani uz provođenje nadzora,

• aplikacija vodi kroz obveze izbornih sudionika,

• temeljem unesenih podataka izrađuju se svi dokumenti vezani uz nadzor,

• u sustav se unose svi potrebni podaci ili izmjene,

• svaki unos ili izmjena podataka popraćena je podatkom o osobi koja je
napravila unos ili izmjenu,

• nakon zaključavanja aplikacije, unos ili izmjena podataka moguća je samo
uz prethodno odobrenje Državnog izbornog povjerenstva.

Za sve probleme koji se mogu javiti prilikom unosa, potrebno je kontaktirati
Državno izborno povjerenstvo ili APIS IT d.o.o.



PRIOPĆENJA I OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

✓uputiti izborne sudionike:

- na objavljena priopćenja

- gdje mogu pronaći obrasce za financijska izvješća 

www.izbori.hr – u rubrici „Financiranje izborne promidžbe”           „Obrasci”

✓podijeliti letke prilikom kandidature (letci sadrže kratki podsjetnik obveza)

http://www.izbori.hr/


POSEBAN RAČUN ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Državno izborno povjerenstvo izradilo je i objavilo obrasce za prikupljanje podataka o posebnom
računu za financiranje izborne promidžbe (OLN-5, OLS-6 i OMLN-6).

Obrazac će se predavati uz kandidaturu i sadržavat će podatke koji se odnose na:

• naziv predlagatelja, odnosno ime i prezime kandidata, naziv političke stranke koja je otvorila
poseban račun, odnosno ime i prezime kandidata koji je otvorio poseban račun,

• OIB,

• broj posebnog računa, naziv banke, datum otvaranja,

• postojanje međusobnog sporazuma (kad kandidacijsku listu predlaže više političkih stranaka),

• podatke o mjestu gdje će se objavljivati financijski izvještaji,

• kontakt podatke o osobi ovlaštenoj za financiranje.

VAŽNO!!!

Ako jedan izborni sudionik sudjeluje u više vrsta izbora (npr. nositelj liste grupe birača i kandidat 
grupe birača) provjeriti ima li otvorena dva računa.



TKO SVE MORA OTVORITI POSEBAN RAČUN

ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA:

✓političke stranke

Jedan poseban račun u svakoj
pojedinoj županiji, gradu i općini u
kojima sudjeluje na izborima.

Kada dvije ili više političkih stranaka
zajedno predlažu kandidacijsku listu,
jedna od političkih stranaka otvara
poseban račun, u skladu sa
međusobnim sporazumom.

✓nositelji kandidacijskih lista grupe
birača

KANDIDATI ZA:

✓općinskog načelnika 
gradonačelnika i župana, neovisno 
tko ih predlaže

✓zamjenike općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana koji se 
biraju iz reda pripadnika 
nacionalnih manjina, neovisno tko 
ih predlaže

✓zamjenike općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana koji se 
biraju iz reda pripadnika hrvatskog 
naroda, neovisno tko ih predlaže



MEĐUSOBNI SPORAZUM

✓Kada dvije ili više političkih stranaka predlažu zajedničku listu tada
jedna od političkih stranaka otvara poseban račun, što se uređuje
međusobnim sporazumom te je prilikom predaje kandidature
potrebno zatražiti međusobni sporazum.

✓U aplikaciju je potrebno unijeti podatke o izbornom sudioniku koji je
otvorio poseban račun za financiranje izborne promidžbe.



POSEBAN RAČUN ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

• Poseban račun moguće je otvoriti najranije godinu dana prije roka
predviđenog za održavanje izbora, a najkasnije s danom podnošenja
kandidature.

• Izborni sudionici dužni su zatvoriti poseban račun najkasnije u roku od 30
dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe
(otprilike u roku od 90 dana od dana objave konačnih službenih rezultata
izbora), odnosno nakon što im JLP(R)S isplati naknadu troškova izborne
promidžbe.



KOJA SE SREDSTVA SMIJU PRIMATI NA POSEBAN
RAČUN ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Na poseban račun za financiranje izborne promidžbe smiju se primati
uplate:

• donacija

• vlastitih sredstava

• naknade troškova izborne promidžbe.



OBVEZE SUDIONIKA IZBORNE PROMIDŽBE

1. dostaviti financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe 7 dana
prije održavanja izbora,

2. objaviti financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe 5 dana prije
održavanja izbora,

3. dostaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 30 dana
nakon održanih izbora,

4. objaviti financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 45 dana
nakon održanih izbora,

KANDIDATI

objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava u roku od 3
dana od dana objave pravovaljanih predloženih lista.



NAČIN PROVJERE OBJAVE

• Prilikom kontrole objave potrebno je napraviti print screen mjesta
objave s web stranica, na način da je na print screen-u vidljiv datum
pregleda koji se nalazi na traci u donjem desnom kutu ekrana.

• Ako izborni sudionik objavljuje u lokalnom tisku, potrebno je zatražiti
dostavu preslike objave iz tiska, na način da je vidljiv datum objave i
naziv tiska.

• Dokaze o objavi potrebno je čuvati te na traženje dostaviti Državnom
izbornom povjerenstvu.



NAČIN PROVJERE DOSTAVE

• Potrebno je provjeriti je li financijsko izvješće dostavljeno na
propisanim obrascima sukladno Pravilniku, pravovremenost dostave,
matematičku točnost te je li isto potpisano.

• Razdoblje izvješća je od dana otvaranja računa pa do dana
sastavljanja istoga.

• Ako izborno povjerenstvo zatraži ispravak iz bilo kojeg razloga, dužno
je o razlozima traženja ispravka sastaviti službenu bilješku, a kao
datum dostave prihvaća se izvješće koje je dostavljeno prije traženog
ispravka.



ODABIR MJESTA I VRSTE IZBORA



Kandidati Liste



OPĆI PODACI - LISTE



OPĆI PODACI - KANDIDATI



OBJAVA VLASTITIH SREDSTAVA - KANDIDATI



DOSTAVA IZVJEŠĆA 7 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA



OBJAVA IZVJEŠĆA 5 DANA PRIJE ODRŽAVANJA IZBORA



DOSTAVA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA 30 DANA NAKON IZBORA



POZIV NA ISPRAVAK 

• Poziv na ispravak šalje se izbornim sudionicima koji imaju pravo na naknadu
troškova izborne promidžbe u sljedećim slučajevima:

- izborni sudionik nije dostavio izvješće 7 dana prije održavanja izbora

- izborni sudionik nije objavio izvješće 5 dana prije održavanja izbora

- izborni sudionik nije dostavio izvješće 30 dana nakon održavanja izbora 

• Poziv na ispravak ispisuje se iz aplikacije i šalje prema izbornom sudioniku.

• Ako izborni sudionik ispravi navedeno u zadanom roku, tada u aplikaciji treba
izmijeniti oznaku iz „nije dostavio“ ili „nije objavio“ u „dostavio izvan roka“ ili
„objavio izvan roka“, te se u tom slučaju ne izriče administrativna sankcija.

• Aplikacija će se zaključati 48 dana nakon provedenih izbora. Ako izborni sudionik
ispravi radnju nakon zaključavanja, isto je potrebno dojaviti Državnom izbornom
povjerenstvu kako bi se administrativna sankcija stavila izvan snage.



OBJAVA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA 45 DANA NAKON IZBORA



DONACIJE

DONACIJE SE MOGU PRIKUPLJATI NAJKASNIJE DO 
ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE



DONACIJE



ZABRANJENI IZVORI FINANCIRANJA - ČLANAK 22. 

✓stranih država, stranih političkih stranaka,
stranih pravnih osoba,

✓državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih
osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava
i drugih pravnih osoba u kojima Republika
Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ima udjele ili dionice
te javnih i drugih ustanova u vlasništvu
Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave,

✓udruga radnika i poslodavaca,

✓udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili
predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici
lokalne i područne (regionalne) samouprave,

✓vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih
neprofitnih udruga i organizacija,

✓ fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi
postupak naplate dospjelih nepodmirenih
obveza prema proračunu ili zaposlenicima,

✓ jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, osim u slučajevima i na način
propisan Zakonom o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe,

✓neimenovanih (anonimnih) izvora (donacije za
koje u trenutku uplate donacije nisu poznati
podaci o donatoru, odnosno donacije za koje
se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću
utvrditi donator (npr. donacije putem SMS
poruka, telefonskih govornih automata),

✓ trećih osoba (posrednika), u novcu ili u obliku
proizvoda.



ZABRANJENI IZVORI FINANCIRANJA - ČLANAK 22. 

• Provjerom Izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
(obrazac IZ–DP) potrebno je pratiti je li izborni sudionik primio financijska
sredstva od strane subjekata navedenih u članku 22.

• Podatke o uočenim primljenim financijskim sredstvima iz zabranjenih izvora
potrebno je upisati u aplikaciju uz dodatno objašnjenje istoga.

• Određene provjere moguće je izvršiti putem:

- registra državne imovine http://registar-imovina.gov.hr/ 

- sudskog registra Ministarstva pravosuđa https://sudreg.pravosudje.hr/
- internetske stranice www.fininfo.hr 

• Ako izborni sudionik prijavi izbornom povjerenstvu donaciju koju je primio iz 
zabranjenog izvora, potrebno ga je upozoriti na obvezu uplate iste u državni 
proračun te o tome sastaviti službenu bilješku koja se dostavlja Državnom 
izbornom povjerenstvu.

https://sudreg.pravosudje.hr/


KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU -
ČLANAK 16.

• Jesu li sredstva korištena za osobne svrhe/za podmirenje osobnih 
troškova (npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu osobnih dugovanja i 
dr.) 

• Jesu li korištena sredstva proračuna JLP(R)S, uredske prostorije, 
službena vozila, uredska oprema proračuna

• Navedeno se upisuje u aplikaciju uz dodatno obrazloženje istoga.



KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA IZBORNU PROMIDŽBU



MOGU LI SE VLASTITA SREDSTVA UPLAĆIVATI NA
POSEBAN RAČUN ZA FINANCIRANJE IZBORNE
PROMIDŽBE I NAKON ZAVRŠETKA IZBORNE PROMIDŽBE

• Vlastita sredstva se mogu uplaćivati na poseban račun za financiranje
izborne promidžbe i nakon završetka izborne promidžbe, i to za
podmirenje onih troškova izborne promidžbe koji nisu plaćeni, a
nastali su za vrijeme izborne promidžbe.



HVALA NA PAŽNJI!


