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 Na temelju članka 44. stavak 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 1/14) Gradsko izborno 

povjerenstvo Grada Koprivnice objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU IZBORA 

 ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA 

KOPRIVNICE ODRŽANIH 23.11.2014. GODINE 

 

 

U  Proračunu Grada Koprivnice za 2014. godinu planirana su sredstva za provođenje 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 100.000,00 kuna. 

Temeljem članka 44. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Koprivnice, sredstvima za provedbu izbora raspolaže Gradsko izborno 

povjerenstvo koje je odgovorno za raspodjelu i trošenje osiguranih sredstava.  

U ovom Izvješću koje je Gradsko izborno povjerenstvo dužno objaviti u roku 30 dana 

od dana objave službenih rezultata izbora, navodi se visina troškova i pravna osnova njihova 

korištenja kako slijedi: 

 

Rashodi ukupno -  92.533,46 kuna 

 

Specifikacija rashoda:  

 

1.Naknade za rad izbornih tijela: 

 

a) Birački odbori  (150 članova) - 54.817,59 kuna 

 

Naknade se isplaćuju temeljem članka 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14) i Zaključka 

gradonačelnice Grada Koprivnice KLASA:013-01/14-01/0006, URBROJ:2137/01-08/1-14-

14 kojim je utvrđena visina naknade. 

 

b) Gradsko izborno povjerenstvo (stalni i prošireni sastav - 12 članova) - 17.868,06 kn 

 

Naknade se isplaćuju temeljem članka 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14) i Zaključka 

gradonačelnice Grada Koprivnice KLASA:013-01/14-01/0006, URBROJ:2137/01-08/1-14-

14 kojim je utvrđena visina naknade. 

 



2. Materijalni troškovi: 

 

- tisak glasačkih listića - 4.941,56 kuna 

Procedura provođenja glasovanja propisana je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/14) kojom je 

između ostalog propisano da se izbori provode glasovanjem  birača koje se obavlja putem 

glasačkih listića. 

 

- objava rezultata izbora (lokalne novine i radio)  – 14.906,25 kuna 

Obaveza objave rezultata izbora u lokalnim novinama i radiju propisana je člankom 43. 

Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice („Glasnik 

Grada Koprivnice“ broj 1/14). 

 

 

 

          Predsjednica 

                 Dubravka Kardaš, dipl.iur. 

 

 

 

 


