REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA SISKA
Klasa: 013-01/13-01/1
Urbroj: 2176/05-02-13-141
Sisak, 05. srpnja 2013.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Siska na temelju odredbe članka 126. st. 7.
Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) utvrdilo je i objavljuje
cjelovito

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2013.
I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Sredstva za pokriće troškova lokalnih izbora 2013. osigurana su u proračunu Grada
Siska.
Za I. i II. izborni krug iz proračuna Grada Siska potrošeno je ukupno kuna 640.887,63
kn.
1. Podmireni su materijalni troškovi u ukupnom iznosu od 75.012,69 kn i to:
- Narodne novine d.d Zagreb- glasački listići i zapisnici za I. i II. izborni krug
41.626,75 kn
- Večernji list d.o.o. Zagreb- objava izbornih lista i izbornih rezultata za I. i II. izborni
krug 18.000,00 kn,
- Tiskara Domigraf, Sisak, Bok 1- tiskanje izbornih materijala (plakata) 7.400,00 kn,
- troškove najma kuća na dane održavanja izbora u iznosu od 2.948,28 kn,
- Hrvatski Telekom d.d. – troškovi telefona 2.154,22 kn,
- troškovi domara na dane održavanja izbora u iznosu od 2.883,44 kn.
2. Naknada članovima biračkih odbora u skladu s Odlukom o visini naknade
predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih
izbora isplaćena je u iznosu od 417.300,00 kn.

3. Prema Odluci o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima
izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora izvršene su isplate kako slijedi:
- naknada Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Siska za I. i II. izborni krug
74.813,76 kn.
- naklada članovima proširenog sastava određena je u visini od 65% iznosa naknade
stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Siska i isplaćena za I. i II.
izborni krug u iznosu od 48.628,92 kn
4. Naknada za rad stručnog tima isplaćena je u iznosu od 12.468,96 kn.
5. Naknada osobi za nadzor i financiranje izborne promidžbe isplaćena je u iznosu
od 6.234,48 kn.
6. Naknada tehničkom i administrativnom osoblju isplaćena je u iznosu od 6.429,32
kn.
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