
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

GRAD KOPRIVNICA 

 

Gradsko izborno povjerenstvo 

 

 

 

KLASA: 013-01/18-01/0005 

URBROJ: 2137/01-04/1-19-8 

Koprivnica, 08.01.2019. 

 

 

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

Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 1/14, 3/18. i 9/18.) Gradsko izborno 

povjerenstvo Grada Koprivnice objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU IZBORA 

 ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA 

KOPRIVNICE  

ODRŽANIH 25.11.2018. GODINE 

 

 

U  Proračunu Grada Koprivnice za 2018. 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 navodi se 

visina troškova i pravna osnova njihova korištenja kako slijedi: 

 

 

1. Intelektualne i osobne usluge: 63.679,77 

 

a) Naknada za rad izbornih tijela – 62.890,58 kuna 

       

 

Naknade se odnose na biračke odbore (150 članova), Gradsko izborno povjerenstvo (stalni i 

prošireni sastav - 12 članova te stručnog suradnika za financije ) 

 

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

području Grada Koprivnice i Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice KLASA:013-

01/18-01/0005, URBROJ:2137/01-04/1-18-6, od 29.11.2018.  kojim je utvrđena visina 

naknade. 

 

b) Sredstva za prekovremeni rad prema zahtjevu Ureda državne uprave u 

Koprivničko-križevačkoj županiji  – 789,19 kuna 

Sredstava se odnose na prekovremeni rad (nedjelja 25.11.2018.) službenice Ureda državne 

uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji a doznačuju se temeljem zahtjeva Ureda državne 



 

 

uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji budući da je Zakonom o lokalnim izborima 

uređeno da se sredstva za pokriće troškova izbora osiguravaju u proračunu jedinice lokalne 

samouprave koja provodi izbore. 

 

 

2. Materijalni troškovi – 19.611,44 

 

Troškovi se odnose na tisak glasačkih listića te objavu rezultata izbora (lokalne novine i 

sredstva javnog priopćavanja)   

Procedura provođenja glasovanja propisana je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Koprivnice kojom je između ostalog propisano da se izbori 

provode glasovanjem  birača koje se obavlja putem glasačkih listića. 

 

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

Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice. 

 

 

Rashodi ukupno -  83.291.21 kuna 

          

          PREDSJEDNICA: 

               Dubravka Kardaš,dipl.iur. 

 

 


