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Povjerenstvo za provedbu izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora 
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KLASA: 013-01/15-01/01 

URBROJ:2176/05-01/1-15-257 
 

Sisak, 17. lipnja 2015.  

  

Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska 

(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 9/15), Povjerenstvo za provedbu izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska  o b j a v l j u j e 
   

 

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA 

ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA 

SISKA, NASTALIH U PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA I 

GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA SISKA, TE O NAČINU NJIHOVA      

KORIŠTENJA 
  

 

I Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 

području Grada Siska imalo je u provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na 

području Grada Siska, održanih dana 17. svibnja 2015. godine, troškove kako slijedi:  

- 296.232,33 kuna bruto naknada za rad 60 biračkih odbora (600 članova) za izbore održane dana 17. svibnja 

2015. godine; 

- 58.097,93 kune za glasačke listiće (35 vrsta)  Studio Matiji; 

- 35.689,62 kuna bruto naknada članovima stalnog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska;  
- 11.293,11 kuna bruto naknada članovima proširenog sastava Povjerenstva za provedbu izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska;  
- 1.569,70 kuna bruto za rad službenika Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji  

- 5.948,29 kuna bruto članovima stručnog tima   

- 2.071,98 kuna bruto naknada tehničkom osoblju 

- 3.446,50 kuna za glasački materijal (glasačke kutije, glasačke pregrade, kuverte i olovke) 

- 875,00 kuna za iznajmljivanje, transport, postava i odvoz ETK-a od TOI TOI d.o.o.; 

- 650,00 kuna neto za najam prostora u ulici M. Celjaka. 

 

II Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Grada Siska. 
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