
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                                                                                                   

KLASA: 013-06/21-06/02
URBROJ: 507-04/02-21-31

Zagreb, 19. srpnja 2021.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, na osnovi članaka 56. i 61. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 
29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju), nakon provedenog nadzora financiranja izborne 
promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine VELIKO TRGOVIŠĆE održanim 
16. svibnja 2021., na sjednici održanoj 19. srpnja 2021. donijelo je i objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NADZORU
financiranja izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine 

VELIKO TRGOVIŠĆE 

Izbori za članove Općinskog vijeća Općine VELIKO TRGOVIŠĆE (dalje: izbori) održani su 
16. svibnja 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine VELIKO TRGOVIŠĆE utvrdilo je i objavilo konačne 
rezultate izbora 30. travnja 2021.
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I. IZBORNI SUDIONICI

Na izborima su sudjelovali:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ROBERT GREBLIČKI

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositeljica liste: LIDIJA PULEK

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: MLADEN HORVATIN

Po provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe

u t v r đ u j e   s e

1. Izborni sudionik 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA -  ROBERT GREBLIČKI

- otvorio je u roku poseban račun za financiranje izborne promidžbe u skladu s 
člankom 30. stavcima 1., 2. i 4. i člankom 31. stavkom 1. Zakona o financiranju

- dostavio je u roku izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, 
izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o 
iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne 
promidžbe u skladu s člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. Zakona o 
financiranju

- dostavio je u roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa 
sastavnim dijelovima u skladu s člankom 58. stavkom 1. Zakona o financiranju

- nije prekoračio ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe u skladu s 
člankom 38. stavkom 2. Zakona o financiranju.

Primici izbornog sudionika iznose 12,00 kuna. Troškovi izbornog sudionika 
iznose 0,00 kuna.

2. Izborni sudionik 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

- otvorio je u roku poseban račun za financiranje izborne promidžbe u skladu s 
člankom 30. stavcima 1., 2. i 4. i člankom 31. stavkom 1. Zakona o financiranju

- dostavio je u roku izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, 
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izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o 
iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne 
promidžbe u skladu s člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. Zakona o 
financiranju

- dostavio je u roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa 
sastavnim dijelovima u skladu s člankom 58. stavkom 1. Zakona o financiranju

- nije prekoračio ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe u skladu s 
člankom 38. stavkom 2. Zakona o financiranju.

Primici izbornog sudionika iznose 1.687,50 kuna. Troškovi izbornog sudionika 
iznose 1.425,00 kuna.

3. Izborni sudionik 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

- otvorio je u roku poseban račun za financiranje izborne promidžbe u skladu s 
člankom 30. stavcima 1., 2. i 4. i člankom 31. stavkom 1. Zakona o financiranju

- dostavio je u roku izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, 
izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o 
iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne 
promidžbe u skladu s člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. Zakona o 
financiranju

- dostavio je u roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe sa 
sastavnim dijelovima u skladu s člankom 58. stavkom 1. Zakona o financiranju

- nije prekoračio ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe u skladu s 
člankom 38. stavkom 2. Zakona o financiranju.

Primici izbornog sudionika iznose 6.000,00 kuna. Troškovi izbornog sudionika 
iznose 4.209,84 kuna.

II.    OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 

Financijska izvješća izbornih sudionika objavljuju se na mrežnoj stranici Državnog izbornog 
povjerenstva Republike Hrvatske www.izbori.hr.

  Predsjednik

  Đuro Sessa

http://www.izbori.hr

