
 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLI KA HRVATSKA  
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

                    GRAD SISAK 

Povjerenstvo za provedbu izbora 

za članove vijeća mjesnih odbora 

i gradskih četvrti na području Grada Siska 

KLASA: 013-01/19-01/2 

URBROJ: 2176/05-01-19-253 

 

Sisak, 21. lipnja 2019. 
 
 

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

području Grada Siska, 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), o  b  j  a  v  lj  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 19. svibnja 2019. godine, troškove kako slijedi: 

 

- 308.842,32 kuna bruto naknade za rad 62 biračka odbora (614 članova)  

- 29.212,02 kuna bruto naknade članovima stalnog sastava Povjerenstva za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada, 

- 9.737,40 kuna bruto naknade članovima proširenog sastava Povjerenstvo za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada, 

- 15.224,28 kuna bruto naknade za stručni tim i dežurstva po biračkim mjestima  

- 51.644,13 kuna za tiskanje glasačkih listića  

- 670,00 kuna za čišćenje prostora društvenih domova  

- 3.633,75 kuna za naknadu za informiranje putem medija o datumu održavanja izbora 

za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Siska  

- 875,00 kuna za najam, transport, postavu i odvoz eko toaleta  

- 5.668,29 kuna za uredske potrepštine ( glasačke kutije, pregrade, kuverte, olovke i dr.)  

- 50,36 kuna za nabavu vode za piće na biračkim mjestima Klobučak i Suvoj  

- 3.000,00 kuna za jednokratnu naknadu – povećanje licence u LC programu (600 

korisničkih mjesta) 

 



- 7.768,75 kuna za tiskanje i ljepljenje jumbo plakata  

- 1.300,00 kuna naknade za najam prostora za dva biračka mjesta (Ulica M. Celjaka 79 i 

Staro Selo 61) 

 

 

II. Ovo Izvješće objavit će se na internet stranici Grada Siska. 

 
 
 
        PREDSJEDNICA 

 

 

       Gordana Karapandža Prica, v. r. 

 


