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Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovca ( u nastavku: 

Povjerenstvo) na temelju točke VII. Odluke o visini naknada predsjedniku,zamjeniku predsjednika i 

članovima Gradskog izbornog povjerenstva,predsjedniku,zamjeniku predsjednika i članovima 

biračkih odbora, te drugom osoblju u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Vrbovca u 2015.,(Klasa: 022-06/15-02/06, Urbroj: 238/32-02/01-15-2, od  09.04.2015.(u 

nastavku: Odluka) utvrdilo je i objavljuje                                                                                                                                            

 

                                                               IZVJEŠĆE                                                                                                                 

                        O VISINI TROŠKOVA  ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA                                                                                           

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA                                       

                                                 PROVEDENIH 10.05.2015.    

                                                                   

I. Za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Vrbovca održanih 10. svibnja 2015. godine, Grad Vrbovec u Proračunu Grada planirao je iznos od 

200.000,00 kuna bruto.   

                                                                                                                                                               

II. Za pripremu i provedbu izbora iz točke I ovog Izviješća  utrošeno je ukupno 175.328,62 kuna 

bruto.                                                                                                                                                                

Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove u bruto iznosima: 

1. trošak za glasački materijal:  0 kuna,(iskorišten u cjelosti preostali materijal od predsjedničkih 

izbora)                                                                                                                                                     

2. trošak glasačkih listića: 450,00 kuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. naknade za rad biračkim odborim: 116.881,11 kuna,                                                                                              

4. naknade za rad stalnog i proširenog sastava Povjerenstva:  49.687,54 kuna,                                                                                                                                                                                                                                    

5. naknade administrativno - tehničkom i pomoćnom osoblju: 5.991,85 kuna                                                                                                                  

6. naknade isplaćene vlasnicima za korištenje poslovnog prostora:   2.318,12 kuna.   

                                                                                                                                                                                      

III. Troškovi iz točke II pod 2.ovog Izviješća isplaćeni su nakon zaprimljenog računa za nabavu 

fotokopirnog papira od dobavljača CAPRICORNO d.o.o., a trošak iz točke II naveden pod 3-6, 

isplaćen je po rješenjima Povjerenstva od 13.05.2015.                                                                           

Visina naknade za rad biračkih odbora, naknade za rad stalnog i proširenog sastava Povjerenstva, te 

naknada za namjene iz točke 5 i 6 ovog Izvješća, određena je sukladno točkama  II, III, IV, i V 

Odluke,  

                                                   

IV.  Ovo Izvješće temeljem točke VII. Odluke, objavit će se na internetskoj stranici Grada Vrbovca 

www.vrbovec.hr  

 

                                                                                           PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA                                                                                                                                                                   

                                                                                                    Ljiljana Košić, dipl. iur.,v.r.  


