
Na temelju članka 32. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana 
i  gradonačelnika  Grada  Zagreba  (  NN  109/07  i  125/08)  Općinsko  izborno  povjerenstvo 
Općine Kaptol objavljuje

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za općinskog načelnika Općine 

Kaptol koristili za financiranje izborne promidžbe

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kaptol sačinilo je ovo izvješće na temelju 
podataka o visini i izvoru sredstava koje su kandidati koristili za izbornu promidžbu 
primljenih od kandidata za izbor općinskog načelnika Općine Kaptol.

Podatci su poredani abecednim redom:

I. Podatci primljeni od kandidata Vlade Blahuta :

Vlado Blahut – nezavisni kandidat nije ovom izbornom povjerenstvu dostavio podatke 
o visini i izvoru sredstava utrošenih za izbornu promidžbu budući da isti nije imao nikakvih 
rashoda glede izborne promidžbe, a što je poznato i Izbornom povjerenstvu.

II. Podatci primljeni od kandidata Marka Marića:

Ovom izbornom povjerenstvu izvješće je podnio Hrvatski demokratski savez 
Slavonije i Baranje u ukupnom iznosu, a koje se odnosi na financiranje kampanje za sve 
kandidate u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici 
Hrvatskoj. Iz dostavljenog izvješća nije vidljivo s koliko je sredstava i iz kojih izvora 
financirana kampanja za kandidata Marka Marića, a ukupno prikupljena sredstva temeljem 
podnesenog izvješća za cijelu stranku iznose 598.064,00 kuna. 

I. Podatci primljeni od kandidata Mile Pavičića 

       IZVOR FINANCIRANJA Iznos

1. Primljene članarine 0,00 Kn
2. Donacije u novcu 0,00 Kn
2.1. Donacije u novcu od fizičkih osoba 0,00 Kn
2.2. Donacije u novcu od pravnih osoba 0,00 Kn
3. Donacije u proizvodima i uslugama 0,00 Kn
3.1. Donacije u proizvodima i uslugama od fizičkih osoba 0,00 Kn
3.2. Donacije u proizvodima i uslugama od pravnih osoba 0,00 Kn
4. Proračun Općine Kaptol    13.741,97 Kn

UKUPNO    13.741,97 Kn



SPECIFIKACIJA RASHODA

1. Promidžbeni materijal 7.925,00 Kn
2. Elektronski medij    366,00 Kn
3. Tiskovni medij        0,00 Kn
4. Najam opreme        0,00 Kn
5. Reprezentacija 5.450,00 Kn
6. Ostale usluge        0,00 Kn
7. Ostali nespomenuti rashodi        0,00 Kn

           UKUPNI RASHODI           13.741,00 Kn

U Požegi 19. lipnja 2009. g. 

Predsjednik Općinskog izbornog
                                                                                             Povjerenstva Općine Kaptol:

                                                                                    
  Jozo Katić, v.r.
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